
ล าดบั งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ทื่ไดร้ับการคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ขอสัญญาหรือ
หรือจ้าง ขอ้ตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง

1 ค่าจ้างเหมาบริการ 32,100.00    32,100.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เอสดี เวลลอป เซอร์วิส หจก.เอสดี เวลลอป เซอร์วิส มีคุณสมบติัครบถ้วน 1/2565 ลว.1/10/64
2 ค่าจ้างเหมาบริการ 131,610.00  131,610.00    เฉพาะเจาะจง บ.บาลานซ์เมดิคอลเซอร์วิส บ.บาลานซ์เมดิคอลเซอร์วิส มีคุณสมบติัครบถ้วน 3/2565 ลว.1/10/64
3 ค่าจ้างเหมาบริการ 48,000.00    48,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.น าวิวัฒนก์ารช่าง (1992) บ.น าวิวัฒนก์ารช่าง (1992) มีคุณสมบติัครบถ้วน 4/2565 ลว.1/10/64
4 ค่าจ้างเหมาบริการ 77,040.00    77,040.00      เฉพาะเจาะจง บ.เจนเทคพาณิชย์กิจ บ.เจนเทคพาณิชย์กิจ มีคุณสมบติัครบถ้วน 5/2565 ลว.1/10/64
5 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,965.00    10,965.00      เฉพาะเจาะจง นส.จิราภรณ์ อ่อนสา นส.จิราภรณ์ อ่อนสา มีคุณสมบติัครบถ้วน 6/2565 ลว.1/10/64
6 ค่าจ้างเหมาบริการ 12,090.00    12,090.00      เฉพาะเจาะจง นางสมนกึ ใจงาม นางสมนกึ ใจงาม มีคุณสมบติัครบถ้วน 7/2565 ลว.1/10/64
7 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,000.00      9,000.00       เฉพาะเจาะจง นส.รัชนาท บญุวิเศษ นส.รัชนาท บญุวิเศษ มีคุณสมบติัครบถ้วน 8/2565 ลว.1/10/64
8 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,500.00      7,500.00       เฉพาะเจาะจง นางวิษณี ใจงาม นางวิษณี ใจงาม มีคุณสมบติัครบถ้วน 9/2565 ลว.1/10/64
9 ค่าจ้างเหมาบริการ 17,550.00    17,550.00      เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร อุโต นายวิเชียร อุโต มีคุณสมบติัครบถ้วน 10/2565 ลว.1/10/64
10 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,016.10      7,016.10       เฉพาะเจาะจง นายสุรสิทธิ์ ธนไพบลูย์อนนัต์ นายสุรสิทธิ์ ธนไพบลูย์อนนัต์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 11/2565 ลว.1/10/64
11 ค่าจ้างเหมาบริการ 62,670.00    62,670.00      เฉพาะเจาะจง นส.ณภสัดล แซ่โจว นส.ณภสัดล แซ่โจว มีคุณสมบติัครบถ้วน 12/2565 ลว.1/10/64
12 ค่าจ้างเหมาบริการ 77,470.00    77,470.00      เฉพาะเจาะจง นส.ณภสัดล แซ่โจว นส.ณภสัดล แซ่โจว มีคุณสมบติัครบถ้วน 13/2565 ลว.1/10/64
13 ค่าจ้างเหมาบริการ 14,400.00    14,400.00      เฉพาะเจาะจง นางสมคิด จันทร์แจ่มศรี นางสมคิด จันทร์แจ่มศรี มีคุณสมบติัครบถ้วน 14/2565 ลว.1/10/64
14 ค่าจ้างเหมาบริการ 48,675.00    48,675.00      เฉพาะเจาะจง นาง นาง  สว่างแจ้ง นาง นาง  สว่างแจ้ง มีคุณสมบติัครบถ้วน 15/2565 ลว.1/10/64
15 ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 33,380.00    33,380.00      เฉพาะเจาะจง บ.เลิศวรกมล จ ากัด บ.เลิศวรกมล จ ากัด มีคุณสมบติัครบถ้วน 16/2565 ลว.1/10/64
16 ค่าจ้างเหมาบริการ 41,500.00    41,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.ทีจีแล เคมีคอล ซิสเต็มส์ บ.ทีจีแล เคมีคอล ซิสเต็มส์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 17/2565 ลว.1/10/64
17 ค่าจ้างเหมาบริการ 5,040.00      5,040.00       เฉพาะเจาะจง นาง นาง  สว่างแจ้ง นาง นาง  สว่างแจ้ง มีคุณสมบติัครบถ้วน 18/2565 ลว.1/10/64
18 ค่าจ้างเหมาบริการ 8,400.00      8,400.00       เฉพาะเจาะจง นส.สุภาภรณ์ แซ่ภู่ นส.สุภาภรณ์ แซ่ภู่ มีคุณสมบติัครบถ้วน 19/2565 ลว.1/10/64
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19 ค่าจ้างเหมาบริการ 27,755.80    27,755.80      เฉพาะเจาะจง บ.ช.พลอยงาม เอ็นเตอร์ไพร้ส์บ.ช.พลอยงาม เอ็นเตอร์ไพร้ส์มีคุณสมบติัครบถ้วน 20/2565 ลว.1/10/64
20 ค่าเวชภณัฑ์ยา 1,050.00      1,050.00       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบติัครบถ้วน 21/2565 ลว.1/10/64
21 ค่าเวชภณัฑ์ยา 86,972.80    86,972.80      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบติัครบถ้วน 22/2565 ลว.1/10/64
22 ค่าเวชภณัฑ์ยา 25,239.90    25,239.90      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบติัครบถ้วน 23/2565 ลว.1/10/64
23 ค่าเวชภณัฑ์ยา 4,860.00      4,860.00       เฉพาะเจาะจง บ.พรอสฟาร์มา จก. บ.พรอสฟาร์มา จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 24/2565 ลว.1/10/64
24 ค่าเวชภณัฑ์ยา 1,200.00      1,200.00       เฉพาะเจาะจง หจก.แอลบเีอส แลบบอเรตอร่ีหจก.แอลบเีอส แลบบอเรตอร่ีมีคุณสมบติัครบถ้วน 25/2565 ลว.1/10/64
25 ค่าเวชภณัฑ์ยา 18,564.50    18,564.50      เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เดลเลอร์ จก. บ.ดีทแฮล์ม เดลเลอร์ จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 26/2565 ลว.1/10/64
26 ค่าเวชภณัฑ์ยา 22,100.00    22,100.00      เฉพาะเจาะจง บ.แก้วมังกรเภสัช จก. บ.แก้วมังกรเภสัช จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 27/2565 ลว.1/10/64
27 ค่าเวชภณัฑ์ยา 18,390.00    18,390.00      เฉพาะเจาะจง บ.ชุมชนเภสัชกรรม จก. บ.ชุมชนเภสัชกรรม จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 28/2565 ลว.1/10/64
28 ค่าเวชภณัฑ์ยา 7,832.50      7,832.50       เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลิน ฟาร์มาซูติคอล จก.บ.เบอร์ลิน ฟาร์มาซูติคอล จก.มีคุณสมบติัครบถ้วน 29/2565 ลว.1/10/64
29 ค่าเวชภณัฑ์ยา 14,614.00    14,614.00      เฉพาะเจาะจง บ.ทีแมนฟาร์มา จก. บ.ทีแมนฟาร์มา จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 30/2565 ลว.1/10/64
30 ค่าเวชภณัฑ์ยา 20,512.38    20,512.38      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จก. บ.ดีเคเอสเอช จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 31/2565 ลว.1/10/64
31 ค่าเวชภณัฑ์ยา 89,462.70    89,462.70      เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จก. บ.สหแพทย์เภสัช จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 32/2565 ลว.1/10/64
32 ค่าเวชภณัฑ์ยา 34,430.00    34,430.00      เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอ็นพี เฮลท์แคร์ จก. บ.ทีเอ็นพี เฮลท์แคร์ จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 33/2565 ลว.1/10/64
33 ค่าเวชภณัฑ์ยา 8,500.00      8,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.ทีโอ เคมีคอลส์ จก. บ.ทีโอ เคมีคอลส์ จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 34/2565 ลว.1/10/64
34 ค่าเวชภณัฑ์ยา 62,869.90    62,869.90      เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จก. บ.ซิลลิค ฟาร์มา จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 35/2565 ลว.1/10/64
35 ค่าเวชภณัฑ์ยา 10,980.00    10,980.00      เฉพาะเจาะจง บ.เกรตเตอร์มายบาซิน จก. บ.เกรตเตอร์มายบาซิน จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 36/2565 ลว.1/10/64
36 ค่าเวชภณัฑ์ยา 2,800.00      2,800.00       เฉพาะเจาะจง บ.ที พี ดรัก แลบบอราตอร่ีส์ บ.ที พี ดรัก แลบบอราตอร่ีส์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 37/2565 ลว.1/10/64
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37 ค่าเวชภณัฑ์ยา 3,300.00      3,300.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ภญิโญฟาร์มาซี หจก.ภญิโญฟาร์มาซี มีคุณสมบติัครบถ้วน 38/2565 ลว.1/10/64
38 ค่าเวชภณัฑ์ยา 8,830.00      8,830.00       เฉพาะเจาะจง บ.มาสุ จก. บ.มาสุ จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 39/2565 ลว.1/10/64
39 ค่าเวชภณัฑ์ยา 5,880.00      5,880.00       เฉพาะเจาะจง บ.ยูเมด้า จก. บ.ยูเมด้า จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 40/2565 ลว.1/10/64
40 ค่าเวชภณัฑ์ยา 4,214.40      4,214.40       เฉพาะเจาะจง บ.แสงไทย จก. บ.แสงไทย จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 41/2565 ลว.1/10/64
41 ค่าเวชภณัฑ์ยา 4,940.00      4,940.00       เฉพาะเจาะจง บ.ธงทองโอสถ จก. บ.ธงทองโอสถ จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 42/2565 ลว.1/10/64
42 ค่าเวชภณัฑ์ยา 6,480.00      6,480.00       เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอคอนทอน จก. บ.ไบโอคอนทอน จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 43/2565 ลว.1/10/64
43 ค่าเวชภณัฑ์ยา 28,756.25    28,756.25      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จก. บ.ดีเคเอสเอช จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 44/2565 ลว.1/10/64
44 ค่าเวชภณัฑ์ยา 8,988.00      8,988.00       เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จก. บ.สหแพทย์เภสัช จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 45/2565 ลว.1/10/64
45 ค่าเวชภณัฑ์ยา 11,950.00    11,950.00      เฉพาะเจาะจง บ.ฟิลโก้ จก. บ.ฟิลโก้ จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 46/2565 ลว.1/10/64
46 ค่าเวชภณัฑ์ยา 55,500.00    55,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไอแคร์ เมดิคัล จก. บ.ไอแคร์ เมดิคัล จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 47/2565 ลว.1/10/64
47 ค่าเวชภณัฑ์ยา 16,371.00    16,371.00      เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จก. บ.ซิลลิค ฟาร์มา จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 49/2565 ลว.1/10/64
48 ค่าเวชภณัฑ์ยา 3,250.00      3,250.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ทีจีเมดิคอล หจก.ทีจีเมดิคอล มีคุณสมบติัครบถ้วน 50/2565 ลว.1/10/64
49 ค่าเวชภณัฑ์ยา 1,700.00      1,700.00       เฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเว่น พลัส หจก.อิเลฟเว่น พลัส มีคุณสมบติัครบถ้วน 51/2565 ลว.1/10/64
50 ค่าเวชภณัฑ์ยา 44,625.00    44,625.00      เฉพาะเจาะจง บ.โคโลซาย จก. บ.โคโลซาย จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 52/2565 ลว.1/10/64
51 ค่าจ้างเหมาบริการ 2,500.00      2,500.00       เฉพาะเจาะจง นายณรงค์พันธ์ คงเนาวรัตน์ นายณรงค์พันธ์ คงเนาวรัตน์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 61/2565 ลว.1/10/64
52 ค่าจ้างเหมาบริการ 2,870.00      2,870.00       เฉพาะเจาะจง นายณรงค์พันธ์ คงเนาวรัตน์ นายณรงค์พันธ์ คงเนาวรัตน์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 62/2565 ลว.1/10/64
53 ค่าจ้างเหมาบริการ 8,000.00      8,000.00       เฉพาะเจาะจง นายณรงค์พันธ์ คงเนาวรัตน์ นายณรงค์พันธ์ คงเนาวรัตน์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 63/2565 ลว.1/10/64
54 ค่าจ้างเหมาบริการ 34,725.00    34,725.00      เฉพาะเจาะจง บ.อาร์ไอเอ แลบบอราตอร่ี บ.อาร์ไอเอ แลบบอราตอร่ี มีคุณสมบติัครบถ้วน 66/2565 ลว.6/10/64
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55 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 52,586.00    52,586.00      เฉพาะเจาะจง ร้านวินวิน ซัพพลาย ร้านวินวิน ซัพพลาย มีคุณสมบติัครบถ้วน 67/2565 ลว.6/10/64
56 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 54,000.00    54,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.ซีเทรดเดอร์ จ ากัด บ.ซีเทรดเดอร์ จ ากัด มีคุณสมบติัครบถ้วน 68/2565 ลว.6/10/64
57 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 51,400.00    51,400.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ดีดีเมดซายน์ หจก.ดีดีเมดซายน์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 69/2565 ลว.6/10/64
58 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 56,436.00    56,436.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน พีพี เมดิคอล ร้าน พีพี เมดิคอล มีคุณสมบติัครบถ้วน 70/2565 ลว.6/10/64
59 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 44,890.00    44,890.00      เฉพาะเจาะจง บ.สตาร์เมดดิคัลไลน ์จก. บ.สตาร์เมดดิคัลไลน ์จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 71/2565 ลว.6/10/64
60 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 5,350.00      5,350.00       เฉพาะเจาะจง บ.อินเทลลิเจนท์ เซอร์วิส ฯ บ.อินเทลลิเจนท์ เซอร์วิส ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 72/2565 ลว.6/10/64
61 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 10,272.00    10,272.00      เฉพาะเจาะจง บ.กัมพลการช่าง (1980) จก. บ.กัมพลการช่าง (1980) จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 73/2565 ลว.6/10/64
62 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 49,000.00    49,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.3 เอ็น เมดดิเคิลซัพพลาย บ.3 เอ็น เมดดิเคิลซัพพลาย มีคุณสมบติัครบถ้วน 74/2565 ลว.6/10/64
63 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 87,160.00    87,160.00      เฉพาะเจาะจง ปร้ินเซอร์วิส ปร้ินเซอร์วิส มีคุณสมบติัครบถ้วน 75/2565 ลว.6/10/64
64 ค่าวัสดุส านกังาน 3,000.00      3,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.บา้นบงึเคร่ืองเขียน หจก.บา้นบงึเคร่ืองเขียน มีคุณสมบติัครบถ้วน 76/2565 ลว.6/10/64
65 ค่าวัสดุส านกังาน 500.00        500.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน ปา้ยอาร์ตเฟรม ร้าน ปา้ยอาร์ตเฟรม มีคุณสมบติัครบถ้วน 77/2565 ลว.6/10/64
66 ค่าวัสดุส านกังาน 300.00        300.00          เฉพาะเจาะจง บรรณาธิการบริหารนติยาฯ บรรณาธิการบริหารนติยาฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 78/2565 ลว.6/10/64
67 ค่าจ้างเหมาบริการ 14,000.00    14,000.00      เฉพาะเจาะจง ชลบรีุมุง้ลวด ชลบรีุมุง้ลวด มีคุณสมบติัครบถ้วน 79/2565 ลว.6/10/64
68 ค่าจ้างเหมาบริการ 2,155.00      2,155.00       เฉพาะเจาะจง บ.สายน้ าทิพย์เด็นตอล ฯ บ.สายน้ าทิพย์เด็นตอล ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 80/2565 ลว.6/10/64
69 ค่าจ้างเหมาบริการ 20,000.00    20,000.00      เฉพาะเจาะจง ประพิศ สุยะราช ประพิศ สุยะราช มีคุณสมบติัครบถ้วน 81/2565 ลว.6/10/64
70 ครุภณัฑ์ส านกังาน 88,810.00    88,810.00      เฉพาะเจาะจง กรกฎแอร์ กรกฎแอร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 82/2565 ลว.6/10/64
71 ค่าจ้างเหมาบริการ 5,103.90      5,103.90       เฉพาะเจาะจง กรกฎแอร์ กรกฎแอร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 83/2565 ลว.6/10/64
72 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,543.50      7,543.50       เฉพาะเจาะจง กรกฎแอร์ กรกฎแอร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 84/2565 ลว.6/10/64
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73 ค่าจ้างเหมาบริการ 2,835.50      2,835.50       เฉพาะเจาะจง กรกฎแอร์ กรกฎแอร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 85/2565 ลว.6/10/64
74 ค่าจ้างเหมาบริการ 3,049.50      3,049.50       เฉพาะเจาะจง กรกฎแอร์ กรกฎแอร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 86/2565 ลว.6/10/64
75 ค่าจ้างเหมาบริการ 12,519.00    12,519.00      เฉพาะเจาะจง กรกฎแอร์ กรกฎแอร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 87/2565 ลว.6/10/64
76 ค่าจ้างเหมาบริการ 22,812.40    22,812.40      เฉพาะเจาะจง กรกฎแอร์ กรกฎแอร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 88/2565 ลว.6/10/64
77 ค่าจ้างเหมาบริการ 51,873.60    51,873.60      เฉพาะเจาะจง กรกฎแอร์ กรกฎแอร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 89/2565 ลว.6/10/64
78 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 23,500.00    23,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.พีเอส เอ็น อินเตอร์เมดิเทคบ.พีเอส เอ็น อินเตอร์เมดิเทค มีคุณสมบติัครบถ้วน 90/2565 ลว.11/10/64
79 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 34,000.00    34,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.โพส เฮลท์ แคร์ จก. บ.โพส เฮลท์ แคร์ จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 91/2565 ลว.11/10/64
80 ค่าวัสดุส านกังาน 12,772.00    12,772.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอ เอส พี เพิ่มกิจ จก. บ.เอ เอส พี เพิ่มกิจ จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 92/2565 ลว.11/10/64
81 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 17,205.60    17,205.60      เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จก. บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 93/2565 ลว.11/10/64
82 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 342.40        342.40          เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จก. บ.สหแพทย์เภสัช จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 94/2565 ลว.11/10/64
83 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 9,630.00      9,630.00       เฉพาะเจาะจง บ.ลอนเดอร์ร่ี จก. บ.ลอนเดอร์ร่ี จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 95/2565 ลว.11/10/64
84 ค่าจ้างเหมาบริการ 13,321.50    13,321.50      เฉพาะเจาะจง บ.น าวิวัฒนก์ารช่าง (1992) บ.น าวิวัฒนก์ารช่าง (1992) มีคุณสมบติัครบถ้วน 96/2565 ลว.11/10/64
85 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 48,150.00    48,150.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอส พี เมดิคัล ซิสเต็ม ฯ บ.เอส พี เมดิคัล ซิสเต็ม ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 97/2565 ลว.11/10/64
86 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 10,000.00    10,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ฯบ.ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ฯมีคุณสมบติัครบถ้วน 98/2565 ลว.11/10/64
87 ค่าวัสดุส านกังาน 20,400.00    20,400.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน (สนง.ใหญ)่ หจก.ภาสิน (สนง.ใหญ)่ มีคุณสมบติัครบถ้วน 99/2565 ลว.11/10/64
88 ครุภณัฑ์การเกษตร 10,165.00    10,165.00      เฉพาะเจาะจง บ.กัมพลการช่าง (1980) จก. บ.กัมพลการช่าง (1980) จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 100/2565 ลว.11/10/64
89 ค่าจ้างเหมาบริการ 749.00        749.00          เฉพาะเจาะจง บ.ทริปเปลิที บรอดแบนท์ บ.ทริปเปลิที บรอดแบนท์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 101/2565 ลว.12/10/64
90 ค่าวัสดุส านกังาน 5,029.00      5,029.00       เฉพาะเจาะจง บ.สยามดาต้า เพล็กซ์ บ.สยามดาต้า เพล็กซ์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 102/2565 ลว.12/10/64
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91 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 7,490.00      7,490.00       เฉพาะเจาะจง บ.สยามดาต้า เพล็กซ์ บ.สยามดาต้า เพล็กซ์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 103/2565 ลว.12/10/64
92 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,325.50    10,325.50      เฉพาะเจาะจง บ.อีซ่ีเอส เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น บ.อีซ่ีเอส เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น มีคุณสมบติัครบถ้วน 104/2565 ลว.12/10/64
93 ค่าจ้างเหมาบริการ 78,035.10    78,035.10      เฉพาะเจาะจง บ.อีซ่ีเอส เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น บ.อีซ่ีเอส เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น มีคุณสมบติัครบถ้วน 105/2565 ลว.12/10/64
94 ค่าจ้างเหมาบริการ 71,754.20    71,754.20      เฉพาะเจาะจง บ.อีซ่ีเอส เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น บ.อีซ่ีเอส เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น มีคุณสมบติัครบถ้วน 106/2565 ลว.12/10/64
95 ครุภณัฑ์ทางการแพทย์ 14,980.00    14,980.00      เฉพาะเจาะจง บ.อีซ่ีเอส เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น บ.อีซ่ีเอส เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น มีคุณสมบติัครบถ้วน 107/2565 ลว.12/10/64
96 ค่าจ้างเหมาบริการ 98,500.00    98,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไอที พัฒนา จก. บ.ไอที พัฒนา จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 108/2565 ลว.12/10/64
97 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 17,231.13    17,231.13      เฉพาะเจาะจง บ.กิจกสิกร อินดัสเทรียล ฯ บ.กิจกสิกร อินดัสเทรียล ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 109/2565 ลว.12/10/64
98 ค่าจ้างเหมาบริการ 123,050.00  123,050.00    เฉพาะเจาะจง บ.บาลานซ์เมดิคอลเซอร์วิส บ.บาลานซ์เมดิคอลเซอร์วิส มีคุณสมบติัครบถ้วน 110/2565 ลว.12/10/64
99 ค่าจ้างเหมาบริการ 1,705.05      1,705.05       เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าอินเตอร์ยนต์ บ.โตโยต้าอินเตอร์ยนต์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 111/2565 ลว.25/10/64

100 ค่าจ้างเหมาบริการ 495.00        495.00          เฉพาะเจาะจง บ.จีโนมโนเลกุล แลบบอราฯ บ.จีโนมโนเลกุล แลบบอราฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 114/2565 ลว.25/10/64
101 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 62,995.00    62,995.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ดีดีเมดซายน์ หจก.ดีดีเมดซายน์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 115/2565 ลว.25/10/64
102 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 84,500.00    84,500.00      เฉพาะเจาะจง ร้านพีพีเมดิคอล ร้านพีพีเมดิคอล มีคุณสมบติัครบถ้วน 116/2565 ลว.25/10/64
103 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 38,236.00    38,236.00      เฉพาะเจาะจง บ.วิน วิน ซัพพลาย บ.วิน วิน ซัพพลาย มีคุณสมบติัครบถ้วน 117/2565 ลว.25/10/64
104 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 53,500.00    53,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.สตาร์เมดดิคัลไลน ์จก. บ.สตาร์เมดดิคัลไลน ์จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 118/2565 ลว.25/10/64
105 ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว 7,490.00      7,490.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอส เอส อินเตอร์ 168ฯ บ.เอส เอส อินเตอร์ 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 119/2565 ลว.27/10/64
106 ค่าจ้างเหมาบริการ 1,878.39      1,878.39       เฉพาะเจาะจง บ.ทริปเปลิที บรอดแบนท์ บ.ทริปเปลิที บรอดแบนท์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 120/2565 ลว.27/10/64
107 ค่าจ้างเหมาบริการ 33,705.00    33,705.00      เฉพาะเจาะจง บ.บาลานซ์เมดิคอลเซอร์วิส บ.บาลานซ์เมดิคอลเซอร์วิส มีคุณสมบติัครบถ้วน 121/2565 ลว.27/10/64
108 ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว 94,695.00    94,695.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอส เอส อินเตอร์ 168ฯ บ.เอส เอส อินเตอร์ 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 122/2565 ลว.27/10/64
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หรือจ้าง ขอ้ตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง

109 ค่าจ้างเหมาบริการ 8,800.00      8,800.00       เฉพาะเจาะจง ชลบรีุมุง้ลวด ชลบรีุมุง้ลวด มีคุณสมบติัครบถ้วน 123/2565 ลว.27/10/64
110 ครุภณัฑ์ส านกังาน 13,200.00    13,200.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยยศเฟอร์นเิจอร์ หจก.ชัยยศเฟอร์นเิจอร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 124/2565 ลว.27/10/64
111 ค่าวัสดุส านกังาน 11,100.00    11,100.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน น าชัย ร้าน น าชัย มีคุณสมบติัครบถ้วน 125/2565 ลว.28/10/64
112 ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว 19,420.50    19,420.50      เฉพาะเจาะจง บ.ซีอาร์ดี เคมีคอล จก. บ.ซีอาร์ดี เคมีคอล จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 126/2565 ลว.28/10/64
113 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 34,240.00    34,240.00      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จก. บ.ดีเคเอสเอช จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 128/2565 ลว.28/10/64
114 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 17,500.00    17,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ดีเอช ซี เทรดด้ิง จก. หจก.ดีเอช ซี เทรดด้ิง จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 129/2565 ลว.28/10/64
115 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 16,050.00    16,050.00      เฉพาะเจาะจง บ.น าวิวัฒนก์ารช่าง (1992) บ.น าวิวัฒนก์ารช่าง (1992) มีคุณสมบติัครบถ้วน 130/2565 ลว.28/10/64
116 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 1,350.00      1,350.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ภทัรกานต์ ซัพพลาย หจก.ภทัรกานต์ ซัพพลาย มีคุณสมบติัครบถ้วน 131/2565 ลว.28/10/64
117 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 27,820.00    27,820.00      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จก. บ.ดีเคเอสเอช จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 132/2565 ลว.28/10/64
118 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 25,038.00    25,038.00      เฉพาะเจาะจง บ.เปเปอร์ โปรดักส์ จก. บ.เปเปอร์ โปรดักส์ จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 133/2565 ลว.28/10/64

                                                          สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2564

โรงพยาบาลหนองใหญ ่จังหวัดชลบุรี
วันที่ ๓๑ เดอืน ตลุาคม พ.ศ.๒๕๖๔


