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

1 ค่าวัสดุทันตกรรม 14,280.00   14,280.00      เฉพาะเจาะจง บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จก.บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จก.มีคุณสมบติัครบถ้วน 499/2565 ลว.1/9/65
2 ค่าวัสดุทันตกรรม 13,745.21   13,745.21      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จก. บ.ดีเคเอสเอช จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 502/2565 ลว.1/9/65
3 ค่าวัสดุทันตกรรม 26,050.00   26,050.00      เฉพาะเจาะจง บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จก.บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จก.มีคุณสมบติัครบถ้วน 503/2565 ลว.1/9/65
4 ค่าจ้างเหมาบริการ 5,489.10    5,489.10       เฉพาะเจาะจง บ.พีซีเด็นตัล แลป จ ากัด บ.พีซีเด็นตัล แลป จ ากัด มีคุณสมบติัครบถ้วน 504/2565 ลว.1/9/65
5 ค่าจ้างเหมาบริการ 17,160.00   17,160.00      เฉพาะเจาะจง นายณรงค์พันธ์ คงเนาวรัตน์ นายณรงค์พันธ์ คงเนาวรัตน์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 505/2565 ลว.1/9/65
6 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,936.50    9,936.50       เฉพาะเจาะจง นายณรงค์พันธ์ คงเนาวรัตน์ นายณรงค์พันธ์ คงเนาวรัตน์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 506/2565 ลว.1/9/65
7 ค่าวัสดุส านกังาน 5,600.00    5,600.00       เฉพาะเจาะจง นส.รุ่งอรุณ บญุเฮ้า นส.รุ่งอรุณ บญุเฮ้า มีคุณสมบติัครบถ้วน 510/2565 ลว.8/9/65
8 ค่าวัสดุยานพาหนะ 3,000.00    3,000.00       เฉพาะเจาะจง พรชัยกลการ พรชัยกลการ มีคุณสมบติัครบถ้วน 511/2565 ลว.8/9/65
9 ค่าวัสดุส านกังาน 2,700.00    27,000.00      เฉพาะเจาะจง กิจเจริญแอร์เซอร์วิส กิจเจริญแอร์เซอร์วิส มีคุณสมบติัครบถ้วน 512/2565 ลว.8/9/65

                                                          สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน ๕๖๕

โรงพยาบาลหนองใหญ ่จังหวัดชลบุรี
วันที่ ๙ ดอืน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕



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

1 ครุภณัฑ์ยานพาหนะ 44,800.00   44,800.00      เฉพาะเจาะจง บจก.ส.ธิดายนต์ บจก.ส.ธิดายนต์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 572/2565 ลว.1/3/65
2 ค่าจ้างเหมาบริการ 64,285.00   64,285.00      เฉพาะเจาะจง บ.อาร์ ไอ เอ แลบอราตอร่ี บ.อาร์ ไอ เอ แลบอราตอร่ี มีคุณสมบติัครบถ้วน 576/2565 ลว.4/3/65
3 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 18,085.00   18,085.00      เฉพาะเจาะจง บ.สตาร์เมดดิคัลไลน์ บ.สตาร์เมดดิคัลไลน์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 577/2565 ลว.4/3/65
4 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 51,700.00   51,700.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ดีดีเมดซายน์ หจก.ดีดีเมดซายน์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 578/2565 ลว.4/3/65
5 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 24,500.00   24,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.ดับเบิล้เอสไดแอคนอสติกส์ บ.ดับเบิล้เอสไดแอคนอสติกส์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 579/2565 ลว.4/3/65
6 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 51,000.00   51,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ดีดีเมดซายน์ หจก.ดีดีเมดซายน์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 580/2565 ลว.4/3/65
7 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 80,000.00   80,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.พีไอแอกโนสติกส์ จก. บ.พีไอแอกโนสติกส์ จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 581/2565 ลว.4/3/65
8 ค่าจ้างเหมาบริการ 95,000.00   95,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสุธรรม ชัยระดา นายสุธรรม ชัยระดา มีคุณสมบติัครบถ้วน 586/2565 ลว.21/3/65

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม ๒๕๖๕
โรงพยาบาลหนองใหญ ่จังหวัดชลบุรี
วันที่ ๓๑ เดอืน มนีาคม  พ.ศ.๒๕๖๕

                                                          สขร.1



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

73 ค่าวัสดุส านกังาน 41,577.00   41,577.00      เฉพาะเจาะจง หจก.กมลเคร่ืองเขียน หจก.กมลเคร่ืองเขียน มีคุณสมบติัครบถ้วน 224/2565 ลว.18/11/64
74 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,916.00    3,916.00       เฉพาะเจาะจง หจก.กมลเคร่ืองเขียน หจก.กมลเคร่ืองเขียน มีคุณสมบติัครบถ้วน 225/2565 ลว.18/11/64
75 ค่าจ้างเหมาบริการ 749.00       749.00          เฉพาะเจาะจง บ.ทริปเปลิที บรอดแมนด์ บ.ทริปเปลิที บรอดแมนด์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 226/2565 ลว.18/11/64
76 ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว 5,136.00    5,136.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอส เอส อินเตอร์ 168ฯ บ.เอส เอส อินเตอร์ 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 227/2565 ลว.18/11/64
77 ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว 26,998.00   2,699.00       เฉพาะเจาะจง หจก.กมลเคร่ืองเขียน หจก.กมลเคร่ืองเขียน มีคุณสมบติัครบถ้วน 228/2565 ลว.18/11/64
78 ค่าวัสดุส านกังาน 240.00       240.00          เฉพาะเจาะจง หจก.บา้นบงึเคร่ืองเขียน หจก.บา้นบงึเคร่ืองเขียน มีคุณสมบติัครบถ้วน 229/2565 ลว.18/11/64
79 ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว 74,365.00   74,365.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอส เอส อินเตอร์ 168ฯ บ.เอส เอส อินเตอร์ 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 230/2565 ลว.18/11/64
80 ครุภณัฑ์ทางการแพทย์ 449,400.00 449,400.00    เฉพาะเจาะจง บ.ฟิลเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จก. บ.ฟิลเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 231/2565 ลว.24/11/64

วันที่ ๓๐ เดอืน พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๔

                                                          สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน 2564

โรงพยาบาลหนองใหญ ่จังหวัดชลบุรี


