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

1 ค่าเวชภณัฑ์ยา 9,860.00    9,860.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอสพีเอส เมดิคอล จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 430/2565 ลว.1/8/65
2 ค่าเวชภณัฑ์ยา 36,195.00   36,195.00      เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จก. บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 431/2565 ลว..1/8/65
3 ค่าเวชภณัฑ์ยา 6,500.00    6,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.พาตาร์แลป จก. บ.พาตาร์แลป จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 432/2565 ลว.1/8/65
4 ค่าเวชภณัฑ์ยา 5,100.00    5,100.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอเอ็นบ ีลาบอราตอร่ี จก. บ.เอเอ็นบ ีลาบอราตอร่ี จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 433/2565 ลว.1/8/65
5 ค่าเวชภณัฑ์ยา 29,300.00   29,300.00      เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จก. บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 434/2565 ลว.1/8/65
6 ค่าเวชภณัฑ์ยา 10,300.00   10,300.00      เฉพาะเจาะจง บ.ทีโอ เคมีคอล จก. บ.ทีโอ เคมีคอล จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 435/2565 ลว.1/8/65
7 ค่าเวชภณัฑ์ยา 2,650.00    2,650.00       เฉพาะเจาะจง บ.ทีพีดรัก แลบอราทอรีส์ จก. บ.ทีพีดรัก แลบอราทอรีส์ จก.มีคุณสมบติัครบถ้วน 436/2565 ลว.1/8/65
8 ค่าเวชภณัฑ์ยา 25,840.00   25,840.00      เฉพาะเจาะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปตัิล จก. บ.เยเนอรัล ฮอสปตัิล จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 437/2565 ลว.1/8/65
9 ค่าเวชภณัฑ์ยา 4,718.00    4,718.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอวีเอส มาร์เก็ตต้ิง จก. บ.เอวีเอส มาร์เก็ตต้ิง จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 438/2565 ลว.1/8/65

10 ค่าเวชภณัฑ์ยา 5,200.00    5,200.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ภญิโญฟาร์มาซี หจก.ภญิโญฟาร์มาซี มีคุณสมบติัครบถ้วน 439/2565 ลว..1/8/65
11 ค่าเวชภณัฑ์ยา 24,556.40   24,556.40      เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จก. บ.ซิลลิค ฟาร์มา จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 440/2565 ลว..1/8/65
12 ค่าเวชภณัฑ์ยา 1,900.00    1,900.00       เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอ็นพี เฮลท์แคร์ บ.ทีเอ็นพี เฮลท์แคร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 441/2565 ลว.1.1/8/65
13 ค่าเวชภณัฑ์ยา 52,661.12   52,661.12      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จก. บ.ดีเคเอสเอช จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 442/2565 ลว.1/8/65
14 ค่าเวชภณัฑ์ยา 37,520.00   37,520.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ์เมด จก บ.ไซเอนซ์เมด จก มีคุณสมบติัครบถ้วน 443/2565 ลว.1/8/65
15 ค่าเวชภณัฑ์ยา 2,850.00    2,850.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ทีจีเมดิคอล หจก.ทีจีเมดิคอล มีคุณสมบติัครบถ้วน 444/2565 ลว.1/8/65
16 ค่าเวชภณัฑ์ยา 36,650.00   36,650.00      เฉพาะเจาะจง บ.ฟิลโก้ จก. บ.ฟิลโก้ จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 445/2565 ลว.1/8/65
17 ค่าเวชภณัฑ์ยา 17,895.75   17,895.75      เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จก. บ.ซิลลิค ฟาร์มา จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 446/2565 ลว.1/8/65
18 ค่าเวชภณัฑ์ยา 9,750.00    9,750.00       เฉพาะเจาะจง หจก.อีเลฟเว่นพลัส หจก.อีเลฟเว่นพลัส มีคุณสมบติัครบถ้วน 447/2565 ลว.1/8/65
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19 ค่าเวชภณัฑ์ยา 75,000.00   75,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.พลูก้าเทค จก. บ.พลูก้าเทค จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 448/2565ลว.1/8/65
20 ค่าเวชภณัฑ์ยา 7,390.00    7,390.00       เฉพาะเจาะจง บ.ชมชนเภสัชกรรม จก. บ.ชมชนเภสัชกรรม จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 450/2565 ลว.1/8/5
21 ค่าเวชภณัฑ์ยา 3,960.00    3,960.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จก. บ.ดีเคเอสเอช จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 451/2565 ลว.1/8/65
22 ค่าเวชภณัฑ์ยา 11,984.00   11,984.00      เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช บ.สหแพทย์เภสัช มีคุณสมบติัครบถ้วน 453/2565ลว.1/8/65
23 ค่าเวชภณัฑ์ยา 14,000.00   14,000.00      เฉพาะเจาะจง นายณรงค์พันธ์ สุขมาก นายณรงค์พันธ์ สุขมาก มีคุณสมบติัครบถ้วน 457/2565 ลว.1/8/65
24 ค่าเวชภณัฑ์ยา 49,000.00   49,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซ์ไดแอกนอสติก บ.แอดวานซ์ไดแอกนอสติก มีคุณสมบติัครบถ้วน 458/2565 ลว.1/8/65
25 ค่าเวชภณัฑ์ยา 63,541.00   63,641.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ดีดีเมดซายน์ หจก.ดีดีเมดซายน์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 459/2565 ลว.1/8/65
26 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 32,070.00   32,070.00      เฉพาะเจาะจง บ.สตาร์เมดดิคัลไลน ์จก. บ.สตาร์เมดดิคัลไลน ์จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 460/2565 ลว.1/8/65
27 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 5,200.00    5,200.00       เฉพาะเจาะจง บ.กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ บ.กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 461/2565 ลว.1/8/65
28 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 267,500.00 267,500.00    เฉพาะเจาะจง บ.ไทยจีแอล จ ากัด บ.ไทยจีแอล จ ากัด มีคุณสมบติัครบถ้วน 462/2565 ลว.1/8/65
29 ค่าวัสดุส านกังาน 1,600.00    1,600.00       เฉพาะเจาะจง หจก.กมลเคร่ืองเขียน หจก.กมลเคร่ืองเขียน มีคุณสมบติัครบถ้วน 463/2565 ลว.1/8/65
30 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,965.00   10,965.00      เฉพาะเจาะจง นางสมนกึ ใจงาม นางสมนกึ ใจงาม มีคุณสมบติัครบถ้วน 464/2565 ลว.1/8/65
31 ค่าจ้างเหมาบริการ 11,567.56   11,567.56      เฉพาะเจาะจง นส.นภิา แก้วพาปราบ นส.นภิา แก้วพาปราบ มีคุณสมบติัครบถ้วน 465/2565 ลว.1/8/65
32 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,081.80    9,081.80       เฉพาะเจาะจง นส.ดอกมะลิ มะลิพรม นส.ดอกมะลิ มะลิพรม มีคุณสมบติัครบถ้วน 466/2565 ลว.1/8/65
33 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,215.00   10,215.00      เฉพาะเจาะจง นส.นนัทนทั ศิริโคตร นส.นนัทนทั ศิริโคตร มีคุณสมบติัครบถ้วน 467/2565 ลว.1/8/65
34 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,016.10    7,016.10       เฉพาะเจาะจง นายสุรสิทธิ์ ธนไพบลูย์อนนัต์ นายสุรสิทธิ์ ธนไพบลูย์อนนัต์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 468/2565 ลว.1/8/65
35 ค่าจ้างเหมาบริการ 11,880.00   11,880.00      เฉพาะเจาะจง นส.รัชนาท บญุวิเศษ นส.รัชนาท บญุวิเศษ มีคุณสมบติัครบถ้วน 469/2565 ลว.1/8/65
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36 ค่าจ้างเหมาบริการ 6,937.50    6,937.50       เฉพาะเจาะจง นางวิษณี ใจงาม นางวิษณี ใจงาม มีคุณสมบติัครบถ้วน 470/2565 ลว.1/8/65
37 ค่าจ้างเหมาบริการ 2,540.00    2,540.00       เฉพาะเจาะจง บ.สายน้ าทิพย์เด็นตอลแลฯ บ.สายน้ าทิพย์เด็นตอลแลฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 471/2565 ลว.1/8/65
38 ค่าจ้างเหมาบริการ 8,400.00    8,400.00       เฉพาะเจาะจง นส.สุมาภรณ์ แซ่ภู่ นส.สุมาภรณ์ แซ่ภู่ มีคุณสมบติัครบถ้วน 472/2565 ลว.1/8/65
39 ค่าจ้างเหมาบริการ 43,700.00   43,700.00      เฉพาะเจาะจง นาง นาง สว่างแจ้ง นาง นาง สว่างแจ้ง มีคุณสมบติัครบถ้วน 473/2565 ลว.1/8/65
40 ค่าจ้างเหมาบริการ 1,701.30    1,701.30       เฉพาะเจาะจง บ.ทริปเปลิที บรอดแมนด์ บ.ทริปเปลิที บรอดแมนด์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 479/2565 ลว.1/8/65
41 ครุภณัฑ์ยานพาหนะฯ 51,900.00   51,900.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ธิดายนต์ มอเตอร์ หจก.ส.ธิดายนต์ มอเตอร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 480/2565 ลว.1/8/65
42 ค่าวัสดุส านกังาน 72,000.00   72,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.โมเดอร์น พร้ินเทค บ.โมเดอร์น พร้ินเทค มีคุณสมบติัครบถ้วน 481/2565 ลว.3/8/65
43 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,000.00    4,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.สยามดาต้าเพล็กซ์ บ.สยามดาต้าเพล็กซ์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 482/2565 ลว.3/8/65
44 ค่าจ้างเหมาบริการ 3,531.00    3,531.00       เฉพาะเจาะจง กรกฎแอร์ กรกฎแอร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 483/2565 ลว.3/8/65
45 ค่าจ้างเหมาบริการ 4,922.00    4,922.00       เฉพาะเจาะจง กรกฎแอร์ กรกฎแอร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 484/2565 ลว.3/8/65
46 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,120.00    3,120.00       เฉพาะเจาะจง ปร้ินเซอร์วิส ปร้ินเซอร์วิส มีคุณสมบติัครบถ้วน 485/2565 ลว.3/8/65
47 ค่าจ้างเหมาบริการ 825.00       825.00          เฉพาะเจาะจง บ.จีโนมโมเลกุล แลบอราตอร่ี บ.จีโนมโมเลกุล แลบอราตอร่ี มีคุณสมบติัครบถ้วน 491/2565 ลว.15/8/65
48 ค่าจ้างเหมาบริการ 63,825.00   63,825.00      เฉพาะเจาะจง บ.อาร์ไอเอ แลบอราทอร่ี จก. บ.อาร์ไอเอ แลบอราทอร่ี จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 492/2565 ลว.15/8/65
49 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 69,036.00   69,036.00      เฉพาะเจาะจง ร้านวินวิน ซัพพลาย ร้านวินวิน ซัพพลาย มีคุณสมบติัครบถ้วน 493/2565 ลว.15/8/65
50 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 70,000.00   70,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.สตาร์เมดดิคัลไลน์ บ.สตาร์เมดดิคัลไลน์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 494/2565 ลว.15/8/65
51 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 52,286.00   52,286.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ดีดีเมดซายน์ หจก.ดีดีเมดซายน์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 495/2565 ลว.15/8/65
52 ครุภณัฑ์ทางการแพทย์ 55,000.00   55,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านมายด์เด้นท์เซอร์วิส ร้านมายด์เด้นท์เซอร์วิส มีคุณสมบติัครบถ้วน 497/2565 ลว.24/8/65
53 ค่าวัสดุทันตกรรม 2,160.00    2,160.00       เฉพาะเจาะจง บ.วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด บ.วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด มีคุณสมบติัครบถ้วน 498/2565 ลว.24/8/65
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54 ค่าวัสดุทันตกรรม 14,280.00   14,280.00      เฉพาะเจาะจง บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จก.บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จก.มีคุณสมบติัครบถ้วน 499/2565 ลว.24/8/65
55 ค่าวัสดุทันตกรรม 13,745.21   13,745.21      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จก. บ.ดีเคเอสเอช จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 502/2565 ลว.24/8/65
56 ค่าวัสดุทันตกรรม 26,050.00   26,050.00      เฉพาะเจาะจง บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จก.บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จก.มีคุณสมบติัครบถ้วน 503/2565 ลว.24/8/65
57 ค่าจ้างเหมาบริการ 5,489.10    5,489.10       เฉพาะเจาะจง บ.พีซีเด็นตัล แลป จ ากัด บ.พีซีเด็นตัล แลป จ ากัด มีคุณสมบติัครบถ้วน 504/2565 ลว.24/8/65
58 ค่าจ้างเหมาบริการ 17,160.00   17,160.00      เฉพาะเจาะจง นายณรงค์พันธ์ คงเนาวรัตน์ นายณรงค์พันธ์ คงเนาวรัตน์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 505/2565 ลว.24/8/65
59 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,936.50    9,936.50       เฉพาะเจาะจง นายณรงค์พันธ์ คงเนาวรัตน์ นายณรงค์พันธ์ คงเนาวรัตน์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 506/2565 ลว.24/8/65
60 ค่าวัสดุส านกังาน 5,600.00    5,600.00       เฉพาะเจาะจง นส.รุ่งอรุณ บญุเฮ้า นส.รุ่งอรุณ บญุเฮ้า มีคุณสมบติัครบถ้วน 510/2565 ลว.28/8/65
61 ค่าวัสดุยานพาหนะ 3,000.00    3,000.00       เฉพาะเจาะจง พรชัยกลการ พรชัยกลการ มีคุณสมบติัครบถ้วน 511/2565 ลว.28/8/65
62 ค่าวัสดุส านกังาน 2,700.00    27,000.00      เฉพาะเจาะจง กิจเจริญแอร์เซอร์วิส กิจเจริญแอร์เซอร์วิส มีคุณสมบติัครบถ้วน 512/2565 ลว.28/8/65

                                                          สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม ๒๕๖๕

โรงพยาบาลหนองใหญ ่จังหวัดชลบุรี
วันที่ ๓๑เดอืน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕





 


