สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฏาคม 2564
โรงพยาบาลหนองใหญ จังหวัดชลบุรี
ลําดับ งานที่จัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
ผูทื่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจาง
42,055.64 42,055.64 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม
องคการเภสัชกรรม
มีคุณสมบัติครบถวน
1 เวชภัณฑยา
องคการเภสัชกรรม
มีคุณสมบัติครบถวน
63,122.50 63,122.50 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม
2 เวชภัณฑยา
45,943.34 45,943.34 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทมีคุณสมบัติครบถวน
3 เวชภัณฑยา
บริษัทพรอส
มีคุณสมบัติครบถวน
98,076.00 98,076.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทพรอส
4 เวชภัณฑยา
900.00
900.00 เฉพาะเจาะจง สํานักงานคณะกรรมการอาหาสํานักงานคณะกรรมการอาหารมีคุณสมบัติครบถวน
5 วัสดุเภสัชกรรม
21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พรีเมด ฟารหางหุนสวนจํากัด พรีเมด ฟารมมีคุณสมบัติครบถวน
6 เวชภัณฑยา
27,920.00 27,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทเเคร จําบริษัท ที เอ็น พี เฮลทเเคร จํา มีคุณสมบัติครบถวน
7 เวชภัณฑยา
98,710.57 98,710.57 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน
8 เวชภัณฑยา
6,540.00
6,540.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดภิญโญ ฟารมหางหุนสวนจํากัดภิญโญ ฟารม มีคุณสมบัติครบถวน
9 เวชภัณฑยา
13,878.00 13,878.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเเมน ฟารมาจํากัด บริษัท ทีเเมน ฟารมาจํากัด มีคุณสมบัติครบถวน
10 เวชภัณฑยา
34,900.00 34,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จําบริษัทเซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากมีคุณสมบัติครบถวน
11 เวชภัณฑยา
6,600.00
6,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอบริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอ มีี คุณสมบัติครบถวน
12 เวชภัณฑยา
13,375.00 13,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิบริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ มีคุณสมบัติครบถวน
13 เวชภัณฑยา
21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีฟาม จํากัด
บริษัท ซีฟาม จํากัด
มีคุณสมบัติครบถวน
14 เวชภัณฑยา
9,870.00
9,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จํากัด
บริษัท มาสุ จํากัด
มีคุณสมบัติครบถวน
15 เวชภัณฑยา
2,940.00
2,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมดา จํากัด
บริษัท ยูเมดา จํากัด
มีคุณสมบัติครบถวน
16 เวชภัณฑยา
26,666.50 26,666.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงทองโอสถ จํากัด บริษัท ธงทองโอสถ จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน
17 ยาสมุนไพร
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สขร.1

สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
โรงพยาบาลหนองใหญ จังหวัดชลบุรี
ลําดับ งานที่จัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
ผูทื่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจาง
9,895.36
9,895.36 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทมีคุณสมบัติครบถวน
18 เวชภัณฑมิใชยา
59,920.00 59,920.00 เฉพาะเจาะจง บ.อีซีเอส เอ็นเนอรยี่ โซลูขั่น จบ.อีซีเอส เอ็นเนอรยี่ โซลูขั่น จํ มีคุณสมบัติครบถวน
19 ครุภัณฑทางการแพทย
45,196.80 45,196.80 เฉพาะเจาะจง บ.อีซีเอส เอ็นเนอรยี่ โซลูชั่นบ.อีซีเอส เอ็นเนอรยี่ โซลูชั่น มีคุณสมบัติครบถวน
20 คาจางเหมาบริการ
อารทีเมดิเคิลจํากัด
มีคุณสมบัติครบถวน
15,640.00 15,640.00 เฉพาะเจาะจง อารทีเมดิเคิลจํากัด
21 เวชภัณฑยา
7,060.93
7,060.93 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยตา อินเตอรยนต บ.โตโยตา อินเตอรยนต
มีคุณสมบัติครบถวน
22 คาจางเหมาบริการ
23 คาบริการตรวจวิคราะหแลปนอ 27,600.00 27,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทอารไอเอ แลบบอราตอรีบริษัทอารไอเอ แลบบอราตอรี่ มีคุณสมบัติครบถวน
935.00
935.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีโนมโมเลกุลแลบบอร บริษัท จีโนมโมเลกุลแลบบอรา มีคุณสมบัติครบถวน
24 คาบริการตรวจวิคราะหแลปนอ
หจก.ดีดีเมดซายน
มีคุณสมบัติครบถวน
25 วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 66,000.00 66,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีดีเมดซายน
26 วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 15,340.00 15,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จําบริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํา มีคุณสมบัติครบถวน
7,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จี.เอ็ม.ไดแอกนอสติก จบริษัท จี.เอ็ม.ไดแอกนอสติก จํ มีคุณสมบัติครบถวน
27 วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 7,250.00
2,500.00
2,500.00 เฉพาะเจาะจง ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการ ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการ มีคุณสมบัติครบถวน
28 คาจางเหมาบริการ
15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.อัครินทรเมดโปร จํากัด บ.อัครินทรเมดโปร จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน
29 คาวัสดุทางการแพทย
25,500.00 25,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวนพลัส
หจก.อิเลฟเวนพลัส
มีคุณสมบัติครบถวน
30 คาวัสดุทางการแพทย
15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.อัครินทรเมดโปร จํากัด บ.อัครินทรเมดโปร จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน
31 คาวัสดุทางการแพทย
22,256.00 22,256.00 เฉพาะเจาะจง บ.บาลานซเมดิคอลเซอรวิส 2 บ.บาลานซเมดิคอลเซอรวิส 20มีคุณสมบัติครบถวน
32 คาจางเหมาบริการ
1,070.00
1,070.00 เฉพาะเจาะจง ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการ ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการ มีคุณสมบัติครบถวน
33 คาจางเหมาบริการ
12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยยศเฟอรนิเจอร
หจก.ชัยยศเฟอรนิเจอร
มีคุณสมบัติครบถวน
34 ครุภัณฑสํานักงาน

เลขที่และวันที่ขอสัญญาหรือ
ขอตกลงในการจัดซื้อจัดจาง
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สขร.1

สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
โรงพยาบาลหนองใหญ จังหวัดชลบุรี
ลําดับ งานที่จัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
ผูทื่ไดรับการคัดเลือก
หรือจาง
2,400.00
2,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยยศเฟอรนิเจอร
หจก.ชัยยศเฟอรนิเจอร
35 ครุภัณฑสํานักงาน
หจก.ชัยยศเฟอรนิเจอร
27,800.00 27,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยยศเฟอรนิเจอร
36 ครุภัณฑสํานักงาน
รานเมดิคอล เทคแคร
37 วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเมดิคอล เทคแคร
หจก.ดีดีเมดซายน
38 วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 90,350.00 90,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีดีเมดซายน

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ขอสัญญาหรือ
ขอตกลงในการจัดซื้อจัดจาง

มีคุณสมบัติครบถวน 1028/2564 ลว

๑๒/๗/๖๔
มีคุณสมบัติครบถวน 1029/2564 ลว ๑๒/๗/๖๔
มีคุณสมบัติครบถวน 1030/2564 ลว ๒๑/๗/๖๔
มีคุณสมบัติครบถวน 1031/2564 ลว ๒๑/๗/๖๔

