สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔
โรงพยาบาลหนองใหญ จังหวัดชลบุรี
ลําดับ งานที่จัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
ผูทื่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจาง
3,640.46
3,640.46 เฉพาะเจาะจง บ.ริโก(ประเทศไทย)
บ.ริโก(ประเทศไทย)
มีคุณสมบัติครบถวน
1 จางเหมาบริการ
1,160.00
1,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.น้ําดื่มดวงเกษตร จํากัด บ.น้ําดื่มดวงเกษตร จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน
2 คาวัสดุสนง.
18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.อิควิบทรีเมดโปร
บ.อิควิบทรีเมดโปร
มีคุณสมบัติครบถวน
3 จางเหมาบริการ
หจก ภัทรกานต
มีคุณสมบัติครบถวน
4,090.00
4,090.00 เฉพาะเจาะจง หจก ภัทรกานต
4 คาวัสดุทางการแพทย
11,760.00 11,760.00 เฉพาะเจาะจง ชลบุรีมุงลวด
ชลบุรีมุงลวด
มีคุณสมบัติครบถวน
5 จางเหมาบริการ
บ.แอมเบสพลัส จํากัด
มีคุณสมบัติครบถวน
4,700.00
4,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอมเบสพลัส จํากัด
6 คาวัสดุทางการแพทย
10,787.00 10,787.00 เฉพาะเจาะจง บ.กัมพลการชาง
บ.กัมพลการชาง
มีคุณสมบัติครบถวน
7 คาวัสดุทางการแพทย
หจก.อิเลฟเวนพลัส
มีคุณสมบัติครบถวน
85,000.00 85,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวนพลัส
8 คาวัสดุทางการแพทย
6,000.00
6,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โรงพิมพสุทธิพงษ จํากัด บ.โรงพิมพสุทธิพงษ จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน
9 คาวัสดุสนง.
8,000.00
8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบํารุง ทองโต
นายบํารุง ทองโต
มีคุณสมบัติครบถวน
10 จางเหมาบริการ
25,700.00 25,700.00 เฉพาะเจาะจง ชลบุรีมุงลวด
ชลบุรีมุงลวด
มีคุณสมบัติครบถวน
11 จางเหมาบริการ
37,500.00 37,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.โพสเฮลทแคร จํากัด
บ.โพสเฮลทแคร จํากัด
มีคุณสมบัติครบถวน
12 คาวัสดุทางการแพทย
13,300.10 13,300.10 เฉพาะเจาะจง บ.นําวิวัฒนการชาง
บ.นําวิวัฒนการชาง
มีคุณสมบัติครบถวน
13 จางเหมาบริการ
22,264.50 22,264.50 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม
องคการเภสัชกรรม
มีคุณสมบัติครบถวน
14 เวชภัณฑยา
22,264.50 22,264.50 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม
องคการเภสัชกรรม
มีคุณสมบัติครบถวน
15 เวชภัณฑยา
2,100.00
2,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร จํากัด บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน
16 เวชภัณฑยา
10,216.00 10,216.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากับริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัดมีคุณสมบัติครบถวน
17 เวชภัณฑยา

เลขที่และวันที่ขอสัญญาหรือ
ขอตกลงในการจัดซื้อจัดจาง
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สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔
โรงพยาบาลหนองใหญ จังหวัดชลบุรี
ลําดับ งานที่จัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
ผูทื่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจาง
14,850.00 14,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟารมา จํากัด บริษัท ที.แมน ฟารมา จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน
18 เวชภัณฑยา
38,248.22 38,248.22 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน
19 เวชภัณฑยา
27,900.00 27,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํ บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํามีคุณสมบัติครบถวน
20 เวชภัณฑยา
2,199.00
2,199.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิเวอรแซล เมดิคอล บริษัท ยูนิเวอรแซล เมดิคอล อิมีคุณสมบัติครบถวน
21 เวชภัณฑยา
83,567.00 83,567.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน
22 เวชภัณฑยา
9,436.00
9,436.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอวีเอส มารเก็ตติ้ง จํา บริษัท เอวีเอส มารเก็ตติ้ง จํากัมีคุณสมบัติครบถวน
23 เวชภัณฑยา
87,160.00 87,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด บริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน
24 เวชภัณฑยา
27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โป บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปร มีคุณสมบัติครบถวน
25 เวชภัณฑยา
3,600.00
3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทย จํากัด
บริษัท แสงไทย จํากัด
มีคุณสมบัติครบถวน
26 เวชภัณฑยา
4,959.40
4,959.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิดา ฟารมา อินคอรปอบริษัท นิดา ฟารมา อินคอรปอ มีคุณสมบัติครบถวน
27 เวชภัณฑยา
13,680.00 13,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงทองโอสถ จํากัด บริษัท ธงทองโอสถ จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน
28 เวชภัณฑยา
17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด
บริษัท พิลโก จํากัด
มีคุณสมบัติครบถวน
29 เวชภัณฑมิใชยา
7,400.00
7,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออรคิด เฮลธแคร จํากั บริษัท ออรคิด เฮลธแคร จํากัดมีคุณสมบัติครบถวน
30 เวชภัณฑมิใชยา
6,300.00
6,300.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อิเลฟเวน พหางหุนสวนจํากัด อิเลฟเวน พลมีคุณสมบัติครบถวน
31 เวชภัณฑมิใชยา
4,800.00
4,800.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด กรีน เอ็ม ดี หางหุนสวนจํากัด กรีน เอ็ม ดี มีคุณสมบัติครบถวน
32 เวชภัณฑมิใชยา
2,000.00
2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท แคร จํากัด บริษัท โพส เฮลท แคร จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน
33 เวชภัณฑมิใชยา
41,730.00 41,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทมีคุณสมบัติครบถวน
34 เวชภัณฑมิใชยา

เลขที่และวันที่ขอสัญญาหรือ
ขอตกลงในการจัดซื้อจัดจาง
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สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔
โรงพยาบาลหนองใหญ จังหวัดชลบุรี
ลําดับ งานที่จัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
ผูทื่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจาง
6,302.00
6,302.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน
35 เวชภัณฑมิใชยา
1,476.60
1,476.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน
36 เวชภัณฑมิใชยา
11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซเมด จํากัด บริษัท ไซเอนซเมด จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน
37 เวชภัณฑมิใชยา
3,040.00
3,040.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ที จี เมดิคอหางหุนสวนจํากัด ที จี เมดิคอลมีคุณสมบัติครบถวน
38 เวชภัณฑมิใชยา
มีคุณสมบัติครบถวน
43,200.00 43,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พลูกาเทค จํากัด บริษัท พลูกาเทค จํากัด
39 เวชภัณฑมิใชยา
42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคโลซาย จํากัด
บริษัท โคโลซาย จํากัด
มีคุณสมบัติครบถวน
40 เวชภัณฑมิใชยา
40,802.40 40,802.40 เฉพาะเจาะจง บ.เบอรลิน ฟารมาซูติคอล อินบ.เบอรลิน ฟารมาซูติคอล อินเ มีคุณสมบัติครบถวน
41 เวชภัณฑมิใชยา
16,085.00 16,085.00 เฉพาะเจาะจง บ.สายน้ําทิพยเด็นตอลแลบอรบ.สายน้ําทิพยเด็นตอลแลบอรามีคุณสมบัติครบถวน
42 คาจางเหมาบริการ
3,049.50
3,049.50 เฉพาะเจาะจง บ.พีซีเด็นตัล
บ.พีซีเด็นตัล
มีคุณสมบัติครบถวน
43 คาจางเหมาบริการ
9,923.90
9,923.90 เฉพาะเจาะจง นายจิรพันธ
นายจิรพันธ
มีคุณสมบัติครบถวน
44 จางเหมาบริการ
17,160.00 17,160.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรพันธ
นายจิรพันธ
มีคุณสมบัติครบถวน
45 จางเหมาบริการ
1,177.00
1,177.00 เฉพาะเจาะจง ไอที พัฒนา
ไอที พัฒนา
มีคุณสมบัติครบถวน
46 จางเหมาบริการ
2,570.00
2,570.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงคพันธ
นายณรงคพันธ
มีคุณสมบัติครบถวน
47 จางเหมาบริการ
1,720.00
1,720.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงคพันธ
นายณรงคพันธ
มีคุณสมบัติครบถวน
48 จางเหมาบริการ
2,457.00
2,457.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงคพันธ
นายณรงคพันธ
มีคุณสมบัติครบถวน
49 จางเหมาบริการ
50 คาบริการตรวจวิคราะหแลปน 24,790.00 24,790.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทอารไอเอ แลบบอราตอรีบริษัทอารไอเอ แลบบอราตอรี่ มีคุณสมบัติครบถวน
51 วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพท 63,336.00 63,336.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีดีเมดซายน
หจก.ดีดีเมดซายน
มีคุณสมบัติครบถวน

เลขที่และวันที่ขอสัญญาหรือ
ขอตกลงในการจัดซื้อจัดจาง
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สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔
โรงพยาบาลหนองใหญ จังหวัดชลบุรี
ลําดับ งานที่จัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
ผูทื่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจาง
5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทบริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไท มีคุณสมบัติครบถวน
52 วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพท 5,136.00
53 วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพท 12,790.00 12,790.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จําบริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํา มีคุณสมบัติครบถวน
หจก.ดีดีเมดซายน
มีคุณสมบัติครบถวน
54 วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพท 47,141.00 47,141.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีดีเมดซายน
1,775.00
1,775.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กมลเครื่องเขียน
หจก.กมลเครื่องเขียน
มีคุณสมบัติครบถวน
55 วัสดุไฟฟาและวิทยุ
หจก.กมลเครื่องเขียน
มีคุณสมบัติครบถวน
17,559.00 17,559.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กมลเครื่องเขียน
56 วัสดุงานบานงานครัว
48,417.50 48,417.50 เฉพาะเจาะจง บ.เอส เอส อินเตอร 168 g บ.เอส เอส อินเตอร 168 g มีคุณสมบัติครบถวน
57 วัสดุงานบานงานครัว
หจก.กมลเครื่องเขียน
มีคุณสมบัติครบถวน
4,983.00
4,983.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กมลเครื่องเขียน
58 วัสดุงานบานงานครัว
15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดวิด กรุป
หจก.เดวิด กรุป
มีคุณสมบัติครบถวน
59 วัสดุการแพทย
3,638.00
3,638.00 เฉพาะเจาะจง กรกฏแอร
กรกฏแอร
มีคุณสมบัติครบถวน
60 จางเหมาบริการ
8,613.50
8,613.50 เฉพาะเจาะจง กรกฏแอร
กรกฏแอร
มีคุณสมบัติครบถวน
61 จางเหมาบริการ
25,538.00 25,538.00 เฉพาะเจาะจง บ.เปนไอทีโปรติกสจํากัด บ.เปนไอทีโปรติกสจํากัด มีคุณสมบัติครบถวน
62 วัสดุทางการแพทย
9,597.90
9,597.90 เฉพาะเจาะจง บ.เอส เอส อินเตอร 168 g บ.เอส เอส อินเตอร 168 g มีคุณสมบัติครบถวน
63 ครุภัณฑสํานักงาน
8,506.50
8,506.50 เฉพาะเจาะจง บ.เอส เอส อินเตอร 168 g บ.เอส เอส อินเตอร 168 g มีคุณสมบัติครบถวน
64 ครุภัณฑสํานักงาน
34,240.00 34,240.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) มีคุณสมบัติครบถวน
65 วัสดุทางการแพทย
17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีเอชซีเทรดดิ้ง
หจก.ดีเอชซีเทรดดิ้ง
มีคุณสมบัติครบถวน
66 วัสดุทางการแพทย
18,500.00 18,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟอยูออลดจก.
บ.ฟอยูออลดจก.
มีคุณสมบัติครบถวน
67 จางเหมาบริการ
68 จางเหมาบริการ
5,000.00
5,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟอยูออลดจก.
บ.ฟอยูออลดจก.
มีคุณสมบัติครบถวน

เลขที่และวันที่ขอสัญญาหรือ
ขอตกลงในการจัดซื้อจัดจาง
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สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔
โรงพยาบาลหนองใหญ จังหวัดชลบุรี
ลําดับ งานที่จัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
ผูทื่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจาง
บ.ฟอยูออลดจก.
มีคุณสมบัติครบถวน
6,500.00
6,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟอยูออลดจก.
69 จางเหมาบริการ
43,870.00 43,870.00 เฉพาะเจาะจง กรกฎแอร
กรกฎแอร
มีคุณสมบัติครบถวน
70 ครุภัณฑสํานักงาน
บ.พรทิพยเวชภัณฑ
มีคุณสมบัติครบถวน
26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.พรทิพยเวชภัณฑ
71 ครุภัณฑทางการแพทย
26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.พรทิพยเวชภัณฑ
บ.พรทิพยเวชภัณฑ
มีคุณสมบัติครบถวน
72 ครุภัณฑทางการแพทย
บ.เอกอักษร
มีคุณสมบัติครบถวน
180.00
180.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกอักษร
73 จางเหมาบริการ
4,173.00
4,173.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอทีพัฒนา
บ.ไอทีพัฒนา
มีคุณสมบัติครบถวน
74 คาครุภัณฑคอมพิวเตอร
บ.กิจกสิกร อินดัลเตียล
มีคุณสมบัติครบถวน
3,307.96
3,307.96 เฉพาะเจาะจง บ.กิจกสิกร อินดัลเตียล
75 วัสดุกอสราง
10,650.00 10,650.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กมลเครื่องเขียน
หจก.กมลเครื่องเขียน
มีคุณสมบัติครบถวน
76 ครุภัณฑสํานักงาน
13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอสเอ็น อินเตอรg
บ.ทีเอสเอ็น อินเตอรg
มีคุณสมบัติครบถวน
77 ครุภัณฑทางการแพทย
25,314.00 25,314.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กมลเครื่องเขียน
หจก.กมลเครื่องเขียน
มีคุณสมบัติครบถวน
78 ครุภัณฑสํานักงาน
5,938.50
5,938.50 เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอสเอ็น อินเตอรg
บ.ทีเอสเอ็น อินเตอรg
มีคุณสมบัติครบถวน
79 วัสดุสํานักงาน
15,200.00 15,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.อินเตอรเซอรวิส
บ.อินเตอรเซอรวิส
มีคุณสมบัติครบถวน
80 จางเหมาบริการ
4,320.00
4,320.00 เฉพาะเจาะจง บ.วีอารพีเดนท จํากัด
บ.วีอารพีเดนท จํากัด
มีคุณสมบัติครบถวน
81 วัสดุ
24,500.00 24,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.วีอารพีเดนท จํากัด
บ.วีอารพีเดนท จํากัด
มีคุณสมบัติครบถวน
82 วัสดุ
64,000.00 64,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.รัตนสุขมากวิศวกรรม หจก.รัตนสุขมากวิศวกรรม มีคุณสมบัติครบถวน
83 จางกอสราง
9,000.00
9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวลลเนส เมดิคอล แครบริษัท เวลลเนส เมดิคอล แคร มีคุณสมบัติครบถวน
84 ครุภัณฑการแพทย
85 คาจางเหมาบริการ
6,400.00
6,400.00 เฉพาะเจาะจง นายเพียรพงศ
นายเพียรพงศ
มีคุณสมบัติครบถวน

เลขที่และวันที่ขอสัญญาหรือ
ขอตกลงในการจัดซื้อจัดจาง
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สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔
โรงพยาบาลหนองใหญ จังหวัดชลบุรี
ลําดับ งานที่จัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
ผูทื่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจาง
บจก.เอซีซีเมดิคอล
มีคุณสมบัติครบถวน
100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอซีซีเมดิคอล
86 จัดซื้อครุภัณฑการแพทย
605.00
605.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีโนมโมเลกุลแลบบอร บริษัท จีโนมโมเลกุลแลบบอรา มีคุณสมบัติครบถวน
87 คาบริการตรวจวิคราะหแลปน
หจก.ดีดีเมดซายน
มีคุณสมบัติครบถวน
88 วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพท 37,000.00 37,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีดีเมดซายน
89 วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพท 78,500.00 78,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสท เมดิคอล เซ็นเตอบริษัท เบสท เมดิคอล เซ็นเตอ มีคุณสมบัติครบถวน
หจก.ดีดีเมดซายน
มีคุณสมบัติครบถวน
90 วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพท 55,536.00 55,536.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีดีเมดซายน
15,499.00 15,499.00 เฉพาะเจาะจง บ.กิจกสิกร อินดัสเตรียล บ.กิจกสิกร อินดัสเตรียล มีคุณสมบัติครบถวน
91 วัสดุสํานักงาน
34,240.00 34,240.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทีเคเอส เอช ประเทศไทย บ.ทีเคเอส เอช ประเทศไทย มีคุณสมบัติครบถวน
92 คาวัสดุทางการแพทย
7,500.00
7,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.เวิลเนส เมดิคอล
บ.เวิลเนส เมดิคอล
มีคุณสมบัติครบถวน
93 คาครุภัณฑทางการแพทย
33,100.00 33,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอสเอ็น อินเตอรเมดิเทค บ.ทีเอสเอ็น อินเตอรเมดิเทค มีคุณสมบัติครบถวน
94 วัสดุทางการแพทย
20,250.00 20,250.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอสเอ็น อินเตอรเมดิเทค บ.ทีเอสเอ็น อินเตอรเมดิเทค มีคุณสมบัติครบถวน
95 ครุภัณฑทางการแพทย
4,200.00
4,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟอรยูออลล จํากัด
บ.ฟอรยูออลล จํากัด
มีคุณสมบัติครบถวน
96 จางเหมาบริการ
52,000.00 52,000.00 เฉพาะเจาะจง ชลบุรีมุงลวด
ชลบุรีมุงลวด
มีคุณสมบัติครบถวน
97 จางเหมาบริการ
48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง ชลบุรีมุงลวด
ชลบุรีมุงลวด
มีคุณสมบัติครบถวน
98 จางเหมาบริการ
9,865.40
9,865.40 เฉพาะเจาะจง ไอทีพัฒนาจํากัด
ไอทีพัฒนาจํากัด
มีคุณสมบัติครบถวน
99 วัสดุคอมพิวเตอร
749.00
749.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทริปเบิลที อินเตอร
บ.ทริปเบิลที อินเตอร
มีคุณสมบัติครบถวน
100 จางเหมาบริการ
780.00
780.00 เฉพาะเจาะจง เอกอักษร
เอกอักษร
มีคุณสมบัติครบถวน
101 จางเหมาบริการ
102 จางเหมาบริการ
11,600.00 11,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภัทรกานต ซัพพลาย หจก.ภัทรกานต ซัพพลาย มีคุณสมบัติครบถวน

เลขที่และวันที่ขอสัญญาหรือ
ขอตกลงในการจัดซื้อจัดจาง
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สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔
โรงพยาบาลหนองใหญ จังหวัดชลบุรี
ลําดับ งานที่จัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
ผูทื่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ขอสัญญาหรือ
ขอตกลงในการจัดซื้อจัดจาง
หรือจาง
1,340.00
1,340.00 เฉพาะเจาะจง บ.สายน้ําทิพยเด็นทอลแลบบอบ.สายน้ําทิพยเด็นทอลแลบบอ มีคุณสมบัติครบถวน 832/2564 ลว ๒๐/๕/๖๔
103 จางเหมาบริการ
9,889.64
9,889.64 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอชจํากัด
บ.ดีเคเอสเอชจํากัด
มีคุณสมบัติครบถวน 833/2564 ลว ๒๐/๕/๖๔
104 วัสดุ
9,619.30
9,619.30 เฉพาะเจาะจง บ.เอส เอส อินเตอร 168g บ.เอส เอส อินเตอร 168g มีคุณสมบัติครบถวน 834/2564 ลว ๒๐/๕/๖๔
105 ครุภัณฑสํานักงาน
20,400.00 20,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.โพส เฮลท แครจํากัด บ.โพส เฮลท แครจํากัด
มีคุณสมบัติครบถวน 835/2564 ลว ๒๐/๕/๖๔
106 วัสดุทางการแพทย
ชลบุรีมุงลวด
มีคุณสมบัติครบถวน 836/2564 ลว ๒๐/๕/๖๔
28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง ชลบุรีมุงลวด
107 จางเหมาบริการ
8,345.00
8,345.00 เฉพาะเจาะจง กรกฏแอร
กรกฏแอร
มีคุณสมบัติครบถวน 837/2564 ลว ๒๐/๕/๖๔
108 จางเหมาบริการ
43,200.00 43,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.พรทิพยเวชภัณฑ จํากัด บ.พรทิพยเวชภัณฑ จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 838/2564 ลว ๒๐/๕/๖๔
109 วัสดุทางการแพทย
3,210.00
3,210.00 เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ประเทศไทย
บ.ริโก ประเทศไทย
มีคุณสมบัติครบถวน 839/2564 ลว ๒๐/๕/๖๔
110 คาจางเหมาบริการ
4,932.70 เฉพาะเจาะจง สันติฮารดแวร
สันติฮารดแวร
มีคุณสมบัติครบถวน 840/2564 ลว ๒๐/๕/๖๔
111 คาวัสดุวิทยาศาสตรและการแ 4,932.70
3,400.00
3,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.เวิลเน็ต อิควิปเมนท
บ.เวิลเน็ต อิควิปเมนท
มีคุณสมบัติครบถวน 841/2564 ลว ๒๐/๕/๖๔
112 วัสดุทางการแพทย
42,300.00 42,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอซีซี เมดิคอลโซลูชั่น บ.เอซีซี เมดิคอลโซลูชั่น
มีคุณสมบัติครบถวน 842/2564 ลว ๒๐/๕/๖๔
113 วัสดุทางการแพทย
75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอซีซี เมดิคอลโซลูชั่น บ.เอซีซี เมดิคอลโซลูชั่น
มีคุณสมบัติครบถวน 843/2564 ลว ๒๐/๕/๖๔
114 ครุภัณฑทางการแพทย
22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.วานเอ็มเมดิเทค
บ.วานเอ็มเมดิเทค
มีคุณสมบัติครบถวน 844/2564 ลว ๒๐/๕/๖๔
115 วัสดุทางการแพทย
6,420.00
6,420.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช ประเทศไทย บ.ดีเคเอสเอช ประเทศไทย มีคุณสมบัติครบถวน 845/2564 ลว ๒๐/๕/๖๔
116 วัสดุทางการแพทย
9,076.81
9,076.81 เฉพาะเจาะจง บ.เอส เอส อินเตอร 168g บ.เอส เอส อินเตอร 168g มีคุณสมบัติครบถวน 846/2564 ลว ๒๐/๕/๖๔
117 วัสดุสํานักงาน
10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.พรทิพย เวชภัณฑ จํากัด บ.พรทิพย เวชภัณฑ จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 847/2564 ลว ๒๐/๕/๖๔
118 ครุภัณฑทางการแพทย
119 คาจางเหมาบริการ
4,300.00
4,300 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยตา อินเตอรยนต บ.โตโยตา อินเตอรยนต มีคุณสมบัติครบถวน 852/2564 ลว 44340.5

สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔
โรงพยาบาลหนองใหญ จังหวัดชลบุรี
ลําดับ งานที่จัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
ผูทื่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ขอสัญญาหรือ
ขอตกลงในการจัดซื้อจัดจาง
หรือจาง
120 คาจางเหมาบริการ
454,691.00
454,691 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยตา อินเตอรยนต บ.โตโยตา อินเตอรยนต มีคุณสมบัติครบถวน 853/2564 ลว 44340.5
121 คาจางเหมาบริการ
48,824.10
48,824 เฉพาะเจาะจง หจก.รัตนสุขมากวิศวกรรมหจก.รัตนสุขมากวิศวกรรมมีคุณสมบัติครบถวน 854/2564 ลว 44340.41
122 จางเหมาบริการ
33,150.00
33,150 เฉพาะเจาะจง นายณรงคพันธ
นายณรงคพันธ
มีคุณสมบัติครบถวน 856/2564 ลว
242667
123 จางเหมาบริการ
8,400.00
8,400 เฉพาะเจาะจง นายณรงคพันธ
นายณรงคพันธ
มีคุณสมบัติครบถวน 857/2564 ลว 44340.41
124 จางเหมาบริการ
570.00
570 เฉพาะเจาะจง นายณรงคพันธ
นายณรงคพันธ
มีคุณสมบัติครบถวน 858/2564 ลว 44340.41

