
                                                                                                                                                                                          สขร.1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทื่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ขอสัญญาหรือ
หรือจ้าง ข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง

1 ค่าวัสดุส านักงาน 3,531.00      3,531        เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 649/2563 ลว.1 เมย.2563
2 ค่าจา้งเหมาบริการ 12,840.00    12,840      เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 650/2563 ลว.1 เมย.2563
3 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 2,568.00      2,568        เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 651/2563 ลว.1 เมย.2563
4 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 3,900.00      3,900        เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นต์เมด จก. บ.เซ็นต์เมด จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 652/2563 ลว.1 เมย.2563
5 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 17,500.00    17,500      เฉพาะเจาะจง หจก.ดี เอส ซี เทรดด้ิง หจก.ดี เอส ซี เทรดด้ิง มีคุณสมบติัครบถ้วน 653/2563 ลว. 1 เมย.2563
6 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 14,124.00    14,124      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) มีคุณสมบติัครบถ้วน 654/2563 ลว.1 เมย.2563
7 ค่าวัสดุเวชภณัฑ์ยา 16,601.30    16,601      เฉพาะเจาะจง บ.ทแีมนฟาร์มา บ.ทแีมนฟาร์มา มีคุณสมบติัครบถ้วน 656/2563 ลว.1 เมย.2563
8 ค่าวัสดุเวชภณัฑ์ยา 32,880.00    32,880      เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาติกา บ.ฟาร์มาติกา มีคุณสมบติัครบถ้วน 657/2563 ลว.1 เมย.2563
9 ค่าวัสดุเวชภณัฑ์ยา 75,210.08    75,210      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) มีคุณสมบติัครบถ้วน 658/2563 ลว.1 เมย.2563
10 ค่าวัสดุเวชภณัฑ์ยา 53,120.00    53,120      เฉพาะเจาะจง บ.ชุมชนเภสัชกรรม บ.ชุมชนเภสัชกรรม มีคุณสมบติัครบถ้วน 659/2563 ลว.1 เมย.2563
11 ค่าวัสดุเวชภณัฑ์ยา 87,000.00    8,700        เฉพาะเจาะจง บ.พรอสฟาร์มา บ.พรอสฟาร์มา มีคุณสมบติัครบถ้วน 660/2563 ลว.1 เมย.2563
12 ค่าวัสดุเวชภณัฑ์ยา 71,369.00    71,369      เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม บ.ดีทแฮล์ม มีคุณสมบติัครบถ้วน 661/2563 ลว.1 เมย.2563
13 ค่าวัสดุเวชภณัฑ์ยา 90,397.00    90,397      เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลิน บ.เบอร์ลิน มีคุณสมบติัครบถ้วน 662/2563 ลว.1 เมย.2563
14 ค่าวัสดุเวชภณัฑ์ยา 70,120.00    70,120      เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลิน บ.เบอร์ลิน มีคุณสมบติัครบถ้วน 663/2563 ลว.1 เมย.2563
15 ค่าวัสดุเวชภณัฑ์ยา 28,681.78    28,682      เฉพาะเจาะจง บ.โอสถอินเตอร์ บ.โอสถอินเตอร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 664/2563 ลว.1 เมย.2563
16 ค่าวัสดุเวชภณัฑ์ยา 71,625.80    71,626      เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์ บ.สหแพทย์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 665/2563 ลว.1 เมย.2563
17 ค่าวัสดุเวชภณัฑ์ยา 93,500.88    93,501      เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์ บ.สหแพทย์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 666/2563 ลว.1 เมย.2563
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18 ค่าวัสดุเวชภณัฑ์ยา 34,410.00    34,410      เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลี บ.เซ็นทรัลโพลี มีคุณสมบติัครบถ้วน 667/2563 ลว.1 เมย.2563
19 ค่าวัสดุเวชภณัฑ์ยา 8,775.00      8,775        เฉพาะเจาะจง บ.นิวไลฟ์ บ.นิวไลฟ์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 668/2563 ลว.1 เมย.2563
20 ค่าวัสดุเวชภณัฑ์ยา 31,650.00    31,650      เฉพาะเจาะจง บ.ซีฟาม บ.ซีฟาม มีคุณสมบติัครบถ้วน 669/2563 ลว.1 เมย.2563
21 ค่าวัสดุเวชภณัฑ์ยา 6,971.20      6,971        เฉพาะเจาะจง บ.เอเอ็นบ ีลาบอราเตอร์ บ.เอเอ็นบ ีลาบอราเตอร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 670/2563 ลว.1 เมย.2563
22 ค่าวัสดุเวชภณัฑ์ยา 23,100.00    23,100      เฉพาะเจาะจง บ.พาตาร์แลน บ.พาตาร์แลน มีคุณสมบติัครบถ้วน 671/2563 ลว.1 เมย.2563
23 ค่าวัสดุเวชภณัฑ์ยา 4,200.00      4,200        เฉพาะเจาะจง บ.ทโีอเคมีคอล บ.ทโีอเคมีคอล มีคุณสมบติัครบถ้วน 672/2563 ลว.1 เมย.2563
24 ค่าวัสดุเวชภณัฑ์ยา 6,619.00      6,619        เฉพาะเจาะจง บ.นิด้า ฟาร์มา บ.นิด้า ฟาร์มา มีคุณสมบติัครบถ้วน 673/2563 ลว.1 เมย.2563
25 ค่าวัสดุเวชภณัฑ์ยา 96,796.10    96,796      เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา บ.ซิลลิค ฟาร์มา มีคุณสมบติัครบถ้วน 674/2563 ลว.1 เมย.2563
26 ค่าวัสดุเวชภณัฑ์ยา 78,580.80    78,581      เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา บ.ซิลลิค ฟาร์มา มีคุณสมบติัครบถ้วน 675/2563 ลว.1 เมย.2563
27 ค่าวัสดุเวชภณัฑ์ยา 6,300.00      6,300        เฉพาะเจาะจง บ.แสงไทย บ.แสงไทย มีคุณสมบติัครบถ้วน 676/2563 ลว.1 เมย.2563
28 ค่าวัสดุเวชภณัฑ์ยา 64,275.00    64,275      เฉพาะเจาะจง บ.ท ีเอ็น พี จ ากัด บ.ท ีเอ็น พี จ ากัด มีคุณสมบติัครบถ้วน 677/2563 ลว.1 เมย.2563
29 ค่าวัสดุเวชภณัฑ์ยา 9,490.90      9,491        เฉพาะเจาะจง บ.หาญไทย บ.หาญไทย มีคุณสมบติัครบถ้วน 678/2563 ลว.1 เมย.2563
30 ค่าวัสดุเวชภณัฑ์ยา 3,148.00      3,148        เฉพาะเจาะจง หจก.พรีเมด ฟาร์มา หจก.พรีเมด ฟาร์มา มีคุณสมบติัครบถ้วน 679/2563 ลว.1 เมย.2563
31 ค่าวัสดุเวชภณัฑ์ยา 15,860.00    15,860      เฉพาะเจาะจง บ.เกรทเตอร์ มายบาซิน จก. บ.เกรทเตอร์ มายบาซิน จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 680/2563 ลว.1 เมย.2563
32 ค่าวัสดุเวชภณัฑ์ยา 4,900.00      4,900        เฉพาะเจาะจง บ.พีทดีรัก บ.พีทดีรัก มีคุณสมบติัครบถ้วน 681/2563 ลว.1 เมย.2563
33 ค่าวัสดุเวชภณัฑ์ยา 85,958.00    85,958      เฉพาะเจาะจง บ.เยเนอร์ล ออสปตัิส จก. บ.เยเนอร์ล ออสปตัิส จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 682/2563 ลว.1 เมย.2563
34 ค่าวัสดุเวชภณัฑ์ยา 46,990.00    46,990      เฉพาะเจาะจง บ.ภญิโญฟาร์มาซี บ.ภญิโญฟาร์มาซี มีคุณสมบติัครบถ้วน 683/2563 ลว.1 เมย.2563
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35 ค่าเวชภณัฑ์ยา 3,980.00      3,980        เฉพาะเจาะจง หจก.แอลบเีอส หจก.แอลบเีอส มีคุณสมบติัครบถ้วน 684/2563 ลว.1 เมย.2563
36 ค่าเวชภณัฑ์ยา 21,000.00    21,000      เฉพาะเจาะจง บ.มาสุ บ.มาสุ มีคุณสมบติัครบถ้วน 685/2563 ลว.1 เมย.2563
37 ค่าเวชภณัฑ์ยา 11,760.00    11,760      เฉพาะเจาะจง บ.ยเูมด้า จก. บ.ยเูมด้า จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 686/2563 ลว.1 เมย.2563
38 ค่าเวชภณัฑ์ยา 7,620.00      7,620        เฉพาะเจาะจง บ.เอวีเอส จก. บ.เอวีเอส จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 687/2563 ลว.1 เมย.2563
39 ค่าเวชภณัฑ์ยา 6,750.00      6,750        เฉพาะเจาะจง บ.ยโูทเปี้ยน บ.ยโูทเปี้ยน มีคุณสมบติัครบถ้วน 688/2563 ลว.1 เมย.2563
40 ค่าเวชภณัฑ์ยา 2,268.00      2,268        เฉพาะเจาะจง บ.วิทยาศรม ศรีราชา จก. บ.วิทยาศรม ศรีราชา จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 689/2563 ลว.1 เมย.2563
41 ค่าเวชภณัฑ์ยา 38,655.50    38,656      เฉพาะเจาะจง บ.ธงทองโอสถ บ.ธงทองโอสถ มีคุณสมบติัครบถ้วน 691/2563 ลว.1 เมย.2563
42 ค่าเวชภณัฑ์ยา 54,300.00    54,300      เฉพาะเจาะจง บ.ออร์คิด เฮลธ์แคร์ บ.ออร์คิด เฮลธ์แคร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 693/2563 ลว.1 เมย.2563
43 ค่าเวชภณัฑ์ยา 92,300.00    92,300      เฉพาะเจาะจง บ.ฟิลโก้ บ.ฟิลโก้ มีคุณสมบติัครบถ้วน 695/2563 ลว.1 เมย.2563
44 ค่าเวชภณัฑ์ยา 69,434.00    69,434      เฉพาะเจาะจง บ.ฟิลโก้ บ.ฟิลโก้ มีคุณสมบติัครบถ้วน 696/2563 ลว.1 เมย.2563
45 ค่าเวชภณัฑ์ยา 16,371.00    16,371      เฉพาะเจาะจง บ.แจก๊เจยี อุตสาหกรรม บ.แจก๊เจยี อุตสาหกรรม มีคุณสมบติัครบถ้วน 697/2563 ลว.1 เมย.2563
46 ค่าเวชภณัฑ์ยา 6,770.00      6,770        เฉพาะเจาะจง หจก.ทจี ีเมดิคอล หจก.ทจี ีเมดิคอล มีคุณสมบติัครบถ้วน 698/2563 ลว.1 เมย.2563
47 ค่าเวชภณัฑ์ยา 48,400.00    48,400      เฉพาะเจาะจง บ.ไซแอนด์ เมด บ.ไซแอนด์ เมด มีคุณสมบติัครบถ้วน 699/2563 ลว.1 เมย.2563
48 ค่าเวชภณัฑ์ยา 1,960.00      1,960        เฉพาะเจาะจง บ.พีเอสเอ็น อินเตอร์ฯ บ.พีเอสเอ็น อินเตอร์ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 700/2563 ลว.1 เมย.2563
49 ค่าเวชภณัฑ์ยา 6,000.00      6,000        เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นทที ีมาร์เก็ตต้ิง บ.เอ็นทที ีมาร์เก็ตต้ิง มีคุณสมบติัครบถ้วน 701/2563 ลว.1 เมย.2563
50 ค่าเวชภณัฑ์ยา 85,985.20    85,985      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) มีคุณสมบติัครบถ้วน 703/2563 ลว.1 เมย.2563
51 ค่าเวชภณัฑ์ยา 99,360.00    99,360      เฉพาะเจาะจง บ.โอแคร์ เมดิคอล บ.โอแคร์ เมดิคอล มีคุณสมบติัครบถ้วน 704/2563 ลว.1 เมย.2563

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๓
โรงพยาบาลหนองใหญ ่จังหวัดชลบรุี

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ 



                                                                                                                                                                                          สขร.1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทื่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ขอสัญญาหรือ
หรือจ้าง ข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง

52 ค่าเวชภณัฑ์ยา 11,300.00    11,300      เฉพาะเจาะจง หจก.กรีนเอ็มดี หจก.กรีนเอ็มดี มีคุณสมบติัครบถ้วน 706/2563 ลว.1 เมย.2563
53 ค่าเวชภณัฑ์ยา 2,950.00      2,950        เฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวนพลัส หจก.อิเลฟเวนพลัส มีคุณสมบติัครบถ้วน 707/2563 ลว.1 เมย.2563
54 ค่าเวชภณัฑ์ยา 13,246.60    13,247      เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จก. บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 708/2563 ลว.1 เมย.2563
55 ค่าเวชภณัฑ์ยา 11,280.00    11,280      เฉพาะเจาะจง บ.โพส เฮลทแ์คร์ บ.โพส เฮลทแ์คร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 709/2563 ลว.1 เมย.2563
56 ค่าเวชภณัฑ์ยา 3,080.00      3,080        เฉพาะเจาะจง บ.ไอแคร์ จก. บ.ไอแคร์ จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 711/2563 ลว.1 เมย.2563
57 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 24,900.00    24,900      เฉพาะเจาะจง หจก.ดีดีเมดซายน์ หจก.ดีดีเมดซายน์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 714/2563 ลว.1 เมย.2563
58 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 13,045.00    13,045      เฉพาะเจาะจง บ.สตาร์เมดิคัลไลน์ บ.สตาร์เมดิคัลไลน์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 715/2563 ลว.1 เมย.2563
59 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 46,000.00    46,000      เฉพาะเจาะจง ร้าน เมดิคอล เทคแคร์ ร้าน เมดิคอล เทคแคร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 716/2563 ลว.1 เมย.2563
60 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 72,100.00    72,100      เฉพาะเจาะจง หจก.ดีดีเมดซายน์ หจก.ดีดีเมดซายน์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 717/2563 ลว.1 เมย.2563
61 ครุภณัฑ์ทางการแพทย์ 300,000       300,000     เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลิน บ.เบอร์ลิน มีคุณสมบติัครบถ้วน 718/2563 ลว.2 เมย.2563
62 ค่าจา้งเหมาบริการ 10,965.00    10,965      เฉพาะเจาะจง นส.จนัทร์จริา สมใจนึก นส.จนัทร์จริา สมใจนึก มีคุณสมบติัครบถ้วน 721/2563 ลว.1 เมย.2563
63 ค่าจา้งเหมาบริการ 10,965.00    10,965      เฉพาะเจาะจง นางสมนึก ใจงาม นางสมนึก ใจงาม มีคุณสมบติัครบถ้วน 722/2563 ลว.1เมย.2563
64 ค่าจา้งเหมาบริการ 13,047.00    13,047      เฉพาะเจาะจง นายวัชราวุฒิ โอราชา นายวัชราวุฒิ โอราชา มีคุณสมบติัครบถ้วน 723/2563 ลว.1 เมย.2563
65 ค่าจา้งเหมาบริการ 7,590.00      7,590        เฉพาะเจาะจง นส.นาวิกา เปรมกมล นส.นาวิกา เปรมกมล มีคุณสมบติัครบถ้วน 724/2563 ลว.1 เมย.2563
66 ค่าจา้งเหมาบริการ 7,590.00      7,590        เฉพาะเจาะจง นส.จริาภรณ์ อ่อนสา นส.จริาภรณ์ อ่อนสา มีคุณสมบติัครบถ้วน 725/2563 ลว.1 เมย.2563
67 ค่าจา้งเหมาบริการ 21,240.00    21,240      เฉพาะเจาะจง นายวิษณุ ช านาญมิ่ง นายวิษณุ ช านาญมิ่ง มีคุณสมบติัครบถ้วน 726/2563 ลว.1 เมย.2563
68 ค่าจา้งเหมาบริการ 7,000.00      7,000        เฉพาะเจาะจง นายส าราญ พรหมจารีย์ นายส าราญ พรหมจารีย์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 727/2563 ลว.1 เมย.2563
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69 ค่าจา้งเหมาบริการ 7,215.00      7,215        เฉพาะเจาะจง นส.โฉมนภา ตุระ นส.โฉมนภา ตุระ มีคุณสมบติัครบถ้วน 728/2563 ลว.1 เมย.2563
70 ค่าจา้งเหมาบริการ 7,965.00      7,965        เฉพาะเจาะจง นส.ภาวิณี สีหาบรูาณ นส.ภาวีณี สีหาบรูาณ มีคุณสมบติัครบถ้วน 729/2563 ลว.1 เมย.2563
71 ค่าจา้งเหมาบริการ 9,090.00      9,090        เฉพาะเจาะจง นส.ชาริตา สิมมา นส.ชาริตา สิมมา มีคุณสมบติัครบถ้วน 730/2563 ลว.1 เมย.2563
72 ค่าจา้งเหมาบริการ 45,000.00    45,000      เฉพาะเจาะจง บ.ซี เอ็ม ซี ไบโอเทค็ บ.ซี เอ็ม ซี ไบโอเทค็ มีคุณสมบติัครบถ้วน 731/2563 ลว.1 เมย.2563
73 ค่าวัสดุส านักงาน 828.00        828          เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมเนเจอร์ดิว น้ าด่ืมเนเจอร์ดิว มีคุณสมบติัครบถ้วน 732/2563 ลว.1 เมย.2563
74 ค่าจา้งเหมาบริการ 6,077.60      6,078        เฉพาะเจาะจง บ.พีซีเด็นตัล แลป จก. บ.พีซีเด็นตัล แลป จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 733/2563 ลว.1 เมย.2563
75 ค่าจา้งเหมาบริการ 20,150.00    20,150      เฉพาะเจาะจง บ.สายน้ าทพิยเ์ด็นตอลฯ บ.สายน้ าทพิยเ์ด็นตอลฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 734/2563 ลว.1 เมย.2563
76 ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 15,783.00    15,783      เฉพาะเจาะจง บ.เลิศวรกมล จก. บ.เลิศวรกมล จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 735/2563 ลว.1เมย.2563
77 ค่าจา้งเหมาบริการ 19,270.00    19,270      เฉพาะเจาะจง นาง นาง สว่างแจง้ นาง นาง สว่างแจง้ มีคุณสมบติัครบถ้วน 736/2563 ลว.1 เมย.2563
78 ค่าจา้งเหมาบริการ 41,500.00    41,500      เฉพาะเจาะจง บ.ทจีแีอล เมดิคัส ซีสเต็มส์ บ.ทจีแีอล เมดิคัส ซีสเต็มส์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 737/2563 ลว.1 เมย.2563
79 ค่าจา้งเหมาบริการ 1,065.00      1,065        เฉพาะเจาะจง โจว คิม ฮวด โจว คิม ฮวด มีคุณสมบติัครบถ้วน 738/2563 ลว.1เมย.2563
80 ค่าจา้งเหมาบริการ 1,284.00      1,284        เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 739/2563 ลว.2 เมย.2563
81 ค่าจา้งเหมาบริการ 50,140.20    50,140      เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 740/2563 ลว.2 เมย.2563
82 ค่าวัสดุส านักงาน 29,491.34    29,491      เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 741/2563 ลว.2 เมย.2563
83 ค่าจา้งเหมาบริการ 9,608.60      9,609        เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 742/2563 ลว.2 เมย.2563
84 ค่าจา้งเหมาบริการ 1,872.50      1,873        เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 743/2563 ลว.2 เมย.2563
85 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 3,000.00      3,000        เฉพาะเจาะจง หจก.ดีเอชซี เทรดด้ิง หจก.ดีเอชซี เทรดด้ิง มีคุณสมบติัครบถ้วน 744/2563 ลว.2 เมย.2563
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86 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 16,500.00    16,500      เฉพาะเจาะจง บ.พี เอส เอ็น อินเตอร์ฯ บ.พี เอส เอ็น อินเตอร์ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 745/2563 ลว.2 เมย.2563
87 ครุภณัฑ์ทางการแพทย์ 49,220.00    49,220      เฉพาะเจาะจง นายสุวรรณ โรจน์สัตตรันต์ นายสุวรรณ โรจน์สัตตรันต์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 746/2563 ลว.2 เมย.2563
88 ค่าจา้งเหมาบริการ 15,515.00    15,515      เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 747/2563 ลว.2 เมย.2563
89 ค่าจา้งเหมาบริการ 2,461.00      2,461        เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 748/2563 ลว.2 เมย.2563
90 ค่าจา้งเหมาบริการ 6,527.00      6,527        เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 749/2563 ลว.2 เมย.2563
91 ค่าจา้งเหมาบริการ 7,169.00      7,169        เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 750/2563 ลว.2 เมย.2563
92 ค่าจา้งเหมาบริการ 18,489.60    18,490      เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 751/2563 ลว.2 เมย.2563
93 ค่าวัสดุส านักงาน 13,910.00    13,910      เฉพาะเจาะจง บ.คอมแพ็คสโตเร็จโซลูชั่น บ.คอมแพ็คสโตเร็จโซลูชั่น มีคุณสมบติัครบถ้วน 752/2563 ลว.2 เมย.2563
94 ครุภณัฑ์ทางการแพทย์ 14,000.00    14,000      เฉพาะเจาะจง บจก.เวลล์เนส เมดิคอล ฯ บจก.เวลล์เนส เมดิคอล ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 753/2563 ลว.2 เมย.2563
95 ค่าจา้งเหมาบริการ 10,914.00    10,914      เฉพาะเจาะจง บ.โทเทลิดิจติอล จก. บ.โทเทลิดิจติอล จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 759/2563 ลว.7 เมย.2563
96 ค่าจา้งเหมาบริการ 52,870.00    52,870      เฉพาะเจาะจง บ.จโีนมโนเลกุล บ.จโีนมโนเลกุล มีคุณสมบติัครบถ้วน 765/2563 ลว.14 เมย.2563
97 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 37,600.00    37,600      เฉพาะเจาะจง ร้านเมดิคอลเทคแคร์ ร้านเมดิคอลเทคแคร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 766/2563 ลว.14 เมย.2563
98 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 44,600.00    44,600      เฉพาะเจาะจง หจก.ดีดีเมดซายน์ หจก.ดีดีเมดซายน์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 767/2563 ลว.14 เมย.2563
99 ค่าวัสดุส านักงาน 54,891.00    54,891      เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 768/2563 ลว.16 เมย.2563
100 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 65,720.00    65,720      เฉพาะเจาะจง ปร้ินเซอร์วิส ปร้ินเซอร์วิส มีคุณสมบติัครบถ้วน 769/2563 ลว.16 เมย.2563
101 ค่าวัสดุงานบา้นฯ 33,541.29    33,541      เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 770/2563 ลว.16 เมย.2563
102 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 680.00        680          เฉพาะเจาะจง หจก.เมยเ์ด้นท์ หจก.เมยเ์ด้นท์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 771/2563 ลว.16 เมย.2563
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103 ค่าวัสดุงานบา้นฯ 108,391.00  108,391     เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 772/2563 ลว.16 เมย.2563
104 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 16,403.10    16,403      เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 773/2563 ลว.16 เมย.2563
105 ค่าจา้งเหมาบริการ 7,320.00      7,320        เฉพาะเจาะจง นายสุวรรณ โรจน์สัตตรันต์ นายสุวรรณ โรจน์สัตตรันต์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 774/2563 ลว.16 เมย.2563
106 ค่าจา้งเหมาบริการ 6,800.00      6,800        เฉพาะเจาะจง หจก.ภทัรกานต์ ซัพพลาย หจก.ภทัรกานต์ ซัพพลาย มีคุณสมบติัครบถ้วน 775/2563 ลว.16 เมย.2563
107 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 17,734.88    17,735      เฉพาะเจาะจง บ.น าวิวัฒน์การช่าง ฯ บ.น าวิวัฒน์การช่าง ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 776/2563 ลว.16 เมย.2563
108 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 54,950.00    54,950      เฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวนพลัส หจก.อิเลฟเวนพลัส มีคุณสมบติัครบถ้วน 777/2563 ลว.16 เมย.2563
109 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 8,500.00      8,500        เฉพาะเจาะจง บ.เวิลด์เมด อิคลิปเม้นท์ บ.เวิลด์เมด อิคลิปเม้นท์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 778/2563 ลว.16 เมย.2563
110 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 21,400.00    21,400      เฉพาะเจาะจง บ.น าวิวัฒน์การช่าง ฯ บ.น าวิวัฒน์การช่าง ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 779/2563 ลว.16 เมย.2563
111 ค่าวัสดุส านักงาน 4,269.30      4,269        เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 780/2563 ลว.16 เมย.2563
112 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 15,750.00    15,750      เฉพาะเจาะจง บ.พีเอสเอ็น อินเตอร์ฯ บ.พีเอสเอ็น อินเตอร์ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 781/2563 ลว.16 เมย.2563
113 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 5,800.00      5,800        เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอคอททอน บ.ไบโอคอททอน มีคุณสมบติัครบถ้วน 782/2563 ลว.16 เมย.2563
114 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 21,383.95    21,384      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) มีคุณสมบติัครบถ้วน 783/2563 ลว.16 เมย.2563
115 ค่าวัสดุส านักงาน 2,450.00      2,450        เฉพาะเจาะจง หจก.กมลเคร่ืองเขียน หจก.กมลเคร่ืองเขียน มีคุณสมบติัครบถ้วน 784/2563 ลว.16 เมย.2563
116 ค่าจา้งเหมาบริการ 5,649.60      5,650        เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 785/2563 ลว.16 เมย.2563
117 ค่าจา้งเหมาบริการ 1,712.00      1,712        เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 786/2563 ลว.16 เมย.2563
118 ค่าจา้งเหมาบริการ 8,667.00      8,667        เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 787/2563 ลว.16 เมย.2563
119 ค่าจา้งเหมาบริการ 7,779.97      7,780        เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้า อินเตอร์ยนต์ บ.โตโยต้า อินเตอร์ยนต์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 788/2563 ลว.16 เมย.2563
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120 ค่าวัสดุงานบา้นฯ 27,070.00    27,070      เฉพาะเจาะจง หจก.กมลเคร่ืองเขียน หจก.กมลเคร่ืองเขียน มีคุณสมบติัครบถ้วน 789/2563 ลว.16 เมย.2563
121 ค่าจา้งเหมาบริการ 9,760.54      9,761        เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้า อินเตอร์ยนต์ บ.โตโยต้า อินเตอร์ยนต์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 790/2563 ลว.20 เมย.2563
122 ค่าวัสดุอื่นๆ 26,665.47    26,665      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) มีคุณสมบติัครบถ้วน 791/2563 ลว.22 เมย.2563
123 ค่าวัสดุอื่นๆ 36,112.50    36,113      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) มีคุณสมบติัครบถ้วน 792/2563 ลว.22 เมย.2563
124 ครุภณัฑ์ทางการแพทย์ 103,145.00  103,145     เฉพาะเจาะจง บ.เวิลด์เมด อิคลิปเม้นท์ บ.เวิลด์เมด อิคลิปเม้นท์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 793/2563 ลว.22 เมย.2563
125 ค่าวัสดุส านักงาน 2,960.00      2,960        เฉพาะเจาะจง หจก.กมลเคร่ืองเขียน หจก.กมลเคร่ืองเขียน มีคุณสมบติัครบถ้วน 794/2563 ลว.22 เมย.2563
126 ค่าจา้งเหมาบริการ 13,550.00    13,550      เฉพาะเจาะจง เกียงอินเตอร์ เซอร์วิส เกียงอินเตอร์ เซอร์วิส มีคุณสมบติัครบถ้วน 798/2563 ลว.23 เมย.2563
127 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 480.00        480          เฉพาะเจาะจง พรชัยกลการ พรชัยกลการ มีคุณสมบติัครบถ้วน 799/2563 ลว.23 เมย.2563
128 ค่าจา้งเหมาบริการ 6,000.00      6,000        เฉพาะเจาะจง บ.โรงพิมพ์สุทธิพงษ ์จก. บ.โรงพิมพ์สุทธิพงษ ์จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 810/2563 ลว.29 เมย.2563
129 ค่าวัสดุส านักงาน 4,173.00      4,173        เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 807/2563 ลว.29 เมย.2563
130 ค่าจา้งเหมาบริการ 2,140.00      2,140        เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 808/2563 ลว.29 เมย.2563
131 ค่าวัสดุส านักงาน 45,338.00    45,338      เฉพาะเจาะจง หจก.กมลเคร่ืองเขียน หจก.กมลเคร่ืองเขียน มีคุณสมบติัครบถ้วน 809/2563 ลว.29 เมย.2563
132 ค่าจา้งเหมาบริการ 3,325.00      3,325        เฉพาะเจาะจง บ.อินทเิกรทเต็ด เมดิคอลฯ บ.อินทเิกรทเต็ด เมดิคอลฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 811/2563 ลว.29 เมย.2563
133 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 51,360.00    51,360      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) มีคุณสมบติัครบถ้วน 812/2563 ลว.29 เมย.2563
134 ค่าวัสดุงานบา้นฯ 37,681.12    37,681      เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 813/2563 ลว.29 เมย.2563
135 ค่าวัสดุงานบา้นฯ 17,762.00    17,762      เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 814/2563 ลว.29 เมย.2563
136 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 3,000.00      3,000        เฉพาะเจาะจง บ.เอซีซี เมดิคอล บ.เอซีซี เมดิคอล มีคุณสมบติัครบถ้วน 815/2563 ลว.29 เมย.2563
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137 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 3,900.00      3,900        เฉพาะเจาะจง บ.ไทคูณ เมดิคอล จก. บ.ไทคูณ เมดิคอล จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 816/2563 ลว.30 เมย.63
138 ค่าวัสดุส านักงาน 12,772.00    12,772      เฉพาะเจาะจง บ.เอ เอส พี เพิ่มกิจ จก. บ.เอ เอส พี เพิ่มกิจ จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 817/2563 ลว.30 เมย.2563
139 ค่าจา้งเหมาบริการ 13,674.60    13,675      เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 818/2563 ลว.30 เมย.2563
140 ค่าวัสดุส านักงาน 6,000.00      6,000        เฉพาะเจาะจง บ.โคลซาย จก. บ.โคลซาย จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 820/2563 ลว.30 เมย.2563
141 ค่าวัสดุงานบา้นฯ 79,073.00    79,073      เฉพาะเจาะจง บ.สยามยเูนี่ยนเคมีคอล บ.สยามยเูนี่ยนเคมีคอล มีคุณสมบติัครบถ้วน 821/2563 ลว.30 เมย.2563
142 ค่าจา้งเหมาบริการ 38,092.00    38,092      เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 822/2563 ลว.30 เมย.2563

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๓
โรงพยาบาลหนองใหญ ่จังหวัดชลบรุี

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ 


