
สขร.1

วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูทื่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจาง

1 จางเหมาบริการ 12,358.50    12,358.50    เฉพาะเจาะจง กรกฏแอร กรกฏแอร มีคุณสมบัติครบถวน 649/2564 ลว ๑/๔/๖๔

2 จางเหมาบริการ 11,340.00    11,340.00    เฉพาะเจาะจง นส.จิราภรณ ออนสา นส.จิราภรณ ออนสา มีคุณสมบัติครบถวน 650/2564 ลว ๑/๔/๖๔

3 จางเหมาบริการ 7,000.00      7,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสําราญ พรมจรรย นายสําราญ พรมจรรย มีคุณสมบัติครบถวน 651/2564 ลว ๑/๔/๖๔

4 จางเหมาบริการ 9,600.00      9,600.00      เฉพาะเจาะจง นสพิมดา บุญวิเศษ นสพิมดา บุญวิเศษ มีคุณสมบัติครบถวน 652/2564 ลว ๑/๔/๖๔

5 จางเหมาบริการ 17,510.00    17,510.00    เฉพาะเจาะจง บ.สายน้ําทิพยเด็นตอลแลบอราตอรี จํากัดบ.สายน้ําทิพยเด็นตอลแลบอราตอรี จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 653/2564 ลว ๑/๔/๖๔

6 จางเหมาบริการ 7,564.90      7,564.90      เฉพาะเจาะจง บ.พีซีเด็นตัลแลป จํากัด บ.พีซีเด็นตัลแลป จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 654/2564 ลว ๑/๔/๖๔

7 จางเหมาบริการ 41,500.00    41,500.00    เฉพาะเจาะจง บ.พีซีแอล เมดิคัล g บ.พีซีแอล เมดิคัล g มีคุณสมบัติครบถวน 655/2564 ลว ๑/๔/๖๔

8 จางเหมาบริการ 26,445.00    26,445.00    เฉพาะเจาะจง นางนาง สวางแจง นางนาง สวางแจง มีคุณสมบัติครบถวน 656/2564 ลว ๑/๔/๖๔

9 วัสดุเชื้อเพลิง 28,922.00    28,922.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เลิศวรกมล จํากัด หจก.เลิศวรกมล จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 657/2564 ลว ๑/๔/๖๔

10 จางเหมาบริการ 2,302.11      2,302.11      เฉพาะเจาะจง บ.ทริปเบิลที อินเตอร บ.ทริปเบิลที อินเตอร มีคุณสมบัติครบถวน 658/2564 ลว ๑/๔/๖๔

11 เวชภัณฑยา 57,370.45    57,370.45    เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม มีคุณสมบัติครบถวน 659/2564 ลว ๑/๔/๖๔

12 เวชภัณฑยา 650.00        650.00        เฉพาะเจาะจง สนง คณะกรรมการอาหารและยา สนง คณะกรรมการอาหารและยา มีคุณสมบัติครบถวน 660/2564 ลว ๑/๔/๖๔

13 เวชภัณฑยา 3,100.00      3,100.00      เฉพาะเจาะจง บ. แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด บ. แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 661/2564 ลว ๑/๔/๖๔

14 เวชภัณฑยา 23,326.00    23,326.00    เฉพาะเจาะจง บ. ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติคส จํากั บ. ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติคส จํากัดมีคุณสมบัติครบถวน 662/2564 ลว ๑/๔/๖๔

15 เวชภัณฑยา 14,530.90    14,530.90    เฉพาะเจาะจง บ. โอสถอินเตอร จํากัด บ. โอสถอินเตอร จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 663/2564 ลว ๑/๔/๖๔

16 เวชภัณฑยา 8,113.74      8,113.74      เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จํากัด บ. ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 664/2564 ลว ๑/๔/๖๔

17 เวชภัณฑยา 8,453.00      8,453.00      เฉพาะเจาะจง บ. ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด บ. ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 665/2564 ลว ๑/๔/๖๔

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๔

โรงพยาบาลหนองใหญ จังหวัดชลบุรี

เลขที่และวันที่ขอสัญญาหรือ

ขอตกลงในการจัดซื้อจัดจาง

ลําดับ งานที่จัดซื้อจัดจาง ราคากลาง



สขร.1

วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูทื่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจาง

18 เวชภัณฑยา 9,470.00      9,470.00      เฉพาะเจาะจง บ. เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด บ. เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 666/2564 ลว ๑/๔/๖๔

19 เวชภัณฑยา 99,667.90    99,667.90    เฉพาะเจาะจง บ. ซิลลิค ฟารมา จํากัด บ. ซิลลิค ฟารมา จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 667/2564 ลว ๑/๔/๖๔

20 เวชภัณฑยา 11,381.00    11,381.00    เฉพาะเจาะจง บ. เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี จํากัด บ. เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 668/2564 ลว ๑/๔/๖๔

21 เวชภัณฑยา 9,640.00      9,640.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟารมาซี หจก.ภิญโญฟารมาซี มีคุณสมบัติครบถวน 669/2564 ลว ๑/๔/๖๔

22 เวชภัณฑยา 8,200.00      8,200.00      เฉพาะเจาะจง บ. มาสุ จํากัด บ. มาสุ จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 670/2564 ลว ๑/๔/๖๔

23 เวชภัณฑยา 10,200.00    10,200.00    เฉพาะเจาะจง บ. เอ เอ็น บี ลาบอราตอรี่ จํากัด บ. เอ เอ็น บี ลาบอราตอรี่ จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 671/2564 ลว ๑/๔/๖๔

24 เวชภัณฑยา 3,920.00      3,920.00      เฉพาะเจาะจง บ. ยูเมดา จํากัด บ. ยูเมดา จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 672/2564 ลว ๑/๔/๖๔

25 เวชภัณฑยา 2,182.80      2,182.80      เฉพาะเจาะจง บ. วิทยาศรม ศรีราชา จํากัด บ. วิทยาศรม ศรีราชา จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 673/2564 ลว ๑/๔/๖๔

26 เวชภัณฑยา 2,100.00      2,100.00      เฉพาะเจาะจง บ. คอนติเนนเติล-ฟารม จํากัด บ. คอนติเนนเติล-ฟารม จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 674/2564 ลว ๑/๔/๖๔

27 เวชภัณฑยา 22,980.00    22,980.00    เฉพาะเจาะจง บ. แกวมังกรเภสัช จํากัด บ. แกวมังกรเภสัช จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 675/2564 ลว ๑/๔/๖๔

28 เวชภัณฑยา 14,273.75    14,273.75    เฉพาะเจาะจง บ. ธงทองโอสถ จํากัด บ. ธงทองโอสถ จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 676/2564 ลว ๑/๔/๖๔

29 เวชภัณฑมิใชยา 23,400.00    23,400.00    เฉพาะเจาะจง บ. ไซเอนซเมด จํากัด บ. ไซเอนซเมด จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 677/2564 ลว ๑/๔/๖๔

30 เวชภัณฑมิใชยา 5,950.00      5,950.00      เฉพาะเจาะจง บ. ฟลโก จํากัด บ. ฟลโก จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 678/2564 ลว ๑/๔/๖๔

31 เวชภัณฑมิใชยา 12,000.00    12,000.00    เฉพาะเจาะจง บ. ออรคิด เฮลทแคร จํากัด บ. ออรคิด เฮลทแคร จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 679/2564 ลว ๑/๔/๖๔

32 เวชภัณฑมิใชยา 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง บ. เอ็น ที ที มารเก็ตติ้ง จํากัด บ. เอ็น ที ที มารเก็ตติ้ง จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 680/2564 ลว ๑/๔/๖๔

33 เวชภัณฑมิใชยา 8,720.00      8,720.00      เฉพาะเจาะจง บ. พีเอสเอ็น อินเตอรเมดเทค จํากัด บ. พีเอสเอ็น อินเตอรเมดเทค จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 681/2564 ลว ๑/๔/๖๔

34 เวชภัณฑยา 5,640.00      5,640.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เกอรเทศ เมดิคอล จํากัด หจก.เกอรเทศ เมดิคอล จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 682/2564 ลว ๑/๔/๖๔

ลําดับ งานที่จัดซื้อจัดจาง ราคากลาง เลขที่และวันที่ขอสัญญาหรือ

ขอตกลงในการจัดซื้อจัดจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๔

โรงพยาบาลหนองใหญ จังหวัดชลบุรี



สขร.1

วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูทื่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจาง

35 เวชภัณฑยา 2,313.34      2,313.34      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศทย)จํากัด บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศทย)จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 683/2564 ลว ๑/๔/๖๔

36 เวชภัณฑยา 53,928.00    53,928.00    เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 684/2564 ลว ๑/๔/๖๔

37 เวชภัณฑยา 628.86        628.86        เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม มีคุณสมบัติครบถวน 685/2564 ลว ๑/๔/๖๔

38 จางเหมาบริการ 6,406.40      6,406.40      เฉพาะเจาะจง บ.ไทยเอ็นไวรอล บ.ไทยเอ็นไวรอล มีคุณสมบัติครบถวน 686/2564 ลว ๑/๔/๖๔

39 ครุภัณฑสํานักงาน 12,600.00    12,600.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยยศเฟอรนิเจอร หจก.ชัยยศเฟอรนิเจอร มีคุณสมบัติครบถวน 693/2564 ลว ๑/๔/๖๔

40 คาวัสดุคอมพิวเตอร 72,500.00    72,500.00    เฉพาะเจาะจง ปริ้นเซอรวิส ปริ้นเซอรวิส มีคุณสมบัติครบถวน 694/2564 ลว ๑/๔/๖๔

41 คาวัสดุยานพาหนะและขนสง 3,050.00      3,050.00      เฉพาะเจาะจง พรชัยกลการ พรชัยกลการ มีคุณสมบัติครบถวน 695/2564 ลว ๑/๔/๖๔

42 คาบริการตรวจวิคราะหแลปน 27,165.00    27,165.00    เฉพาะเจาะจง บริษัทอารไอเอ แลบบอราตอรี่ จํากัด บริษัทอารไอเอ แลบบอราตอรี่ จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 696/2564 ลว ๕/๔/๖๔

43 วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพท 25,500.00    25,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จํากัด บรษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 697/2564 ลว ๕/๔/๖๔

44 วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพท 70,500.00    70,500.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ดีดีเมดซายน หจก.ดีดีเมดซายน มีคุณสมบัติครบถวน 698/2564 ลว ๕/๔/๖๔

45 วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพท 12,840.00    12,840.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัดบริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 699/2564 ลว ๕/๔/๖๔

46 คาวัสดุทางการแพทย 26,005.28    26,005.28    เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอส (ประเทศไทย) จํากัด บ.ดีเคเอสเอส (ประเทศไทย) จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 700/2564 ลว ๕/๔/๖๔

47 คาวัสดุสํานักงาน 1,525.00      1,525.00      เฉพาะเจาะจง บ.น้ําดื่มดวงเกษตร จํากัด บ.น้ําดื่มดวงเกษตร จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 701/2564 ลว ๕/๔/๖๔

48 คาจางเหมาบริการ 4,800.00      4,800.00      เฉพาะเจาะจง ชลบุรีมุงลวด ชลบุรีมุงลวด มีคุณสมบัติครบถวน 702/2564 ลว ๕/๔/๖๔

49 คาจางเหมาบริการ 1,595.37      1,595.37      เฉพาะเจาะจง บ.ทริปเปลที อินเตอร ฯ บ.ทริปเปลที อินเตอร ฯ มีคุณสมบัติครบถวน 703/2564 ลว ๕/๔/๖๔

50 คาวัสดุสํานักงาน 17,976.00    17,976.00    เฉพาะเจาะจง บ.เลเบิ้นวัน บ.เลเบิ้นวัน มีคุณสมบัติครบถวน 704/2564 ลว ๕/๔/๖๔

51 คาจางเหมาบริการ 6,420.00      6,420.00      เฉพาะเจาะจง บ.โรงพิมพสุทธิพงษ จํากัด บ.โรงพิมพสุทธิพงษ จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 705/2564 ลว ๕/๔/๖๔

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๔

เลขที่และวันที่ขอสัญญาหรือ

ขอตกลงในการจัดซื้อจัดจาง

โรงพยาบาลหนองใหญ จังหวัดชลบุรี

ลําดับ งานที่จัดซื้อจัดจาง ราคากลาง
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52 คาจางเหมาบริการ 6,500.00      6,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.อินทิเกรดเติด เมดิคอล เซอรวิส บ.อินทิเกรดเติด เมดิคอล เซอรวิส มีคุณสมบัติครบถวน 706/2564 ลว ๕/๔/๖๔

53 ครุภัณฑสํานักงาน 1,550.00      1,550.00      เฉพาะเจาะจง ขออนุมัติจัดชื้อครุภัณฑสํานักงาน ขออนุมัติจัดชื้อครุภัณฑสํานักงาน มีคุณสมบัติครบถวน 707/2564 ลว ๕/๔/๖๔

54 วัสดุ 11,000.00    11,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรไซเอนติฟค จํากัด บริษัท โปรไซเอนติฟค จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 708/2564 ลว ๒๐/๔/๐๗

55 คาบริการตรวจวิคราะหแลปน 385.00        385.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท จีโนมโมเลกุลแลบบอราตอรี่ จํากัดบริษัท จีโนมโมเลกุลแลบบอราตอรี่ จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 709/2564 ลว ๒๒/๔/๖๔

56 วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพท 69,095.00    69,095.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ดีดีเมดซายน หจก.ดีดีเมดซายน มีคุณสมบัติครบถวน 710/2564 ลว ๒๒/๔/๖๔

57 วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพท 33,600.00    33,600.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ดีดีเมดซายน หจก.ดีดีเมดซายน มีคุณสมบัติครบถวน 711/2564 ลว ๒๒/๔/๖๔

58 วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพท 13,740.00    13,740.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 712/2564 ลว ๒๒/๔/๖๔

59 ครุภัณฑสํานักงาน 100,000.00  100,000.00  เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน ชุมเชื้อ นายชัยวัฒน ชุมเชื้อ มีคุณสมบัติครบถวน 713/2564 ลว ๒๖/๔/๖๔

60 คาจางเหมาบริการติดตั้งระบบ 162,158.50  162,158.50  เฉพาะเจาะจง บ.ไอที พัฒนา จํากัด บ.ไอที พัฒนา จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 714/2564 ลว ๒๖/๔/๖๔

61 คาวัสดุทางการแพทย 16,590.00    16,590.00    เฉพาะเจาะจง บ.เอส ดี ทันตเวช (1998) จํากัด บ.เอส ดี ทันตเวช (1998) จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 717/2564 ลว ๒๘/๔/๖๔

62 คาวัสดุทางการแพทย 34,250.17    34,250.17    เฉพาะเจาะจง บ.เอมมาลี พาวเวอร จํากัด บ.เอมมาลี พาวเวอร จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 718/2564 ลว ๒๙/๔/๖๔

63 จางเหมาบริการ 41,500.00    41,500.00    เฉพาะเจาะจง บ.ทีวีแอล เมดิคอล บ.ทีวีแอล เมดิคอล มีคุณสมบัติครบถวน 719/2564 ลว ๓๐/๔/๖๔

64 วัสดุเชื้อเพลิง 41,120.00    41,120.00    เฉพาะเจาะจง บ.เลิศวรกมล จํากัด บ.เลิศวรกมล จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 720/2564 ลว ๓๐/๔/๖๔

65 จางเหมาบริการ 92,145.00    92,145.00    เฉพาะเจาะจง นางนาง สวางแจง นางนาง สวางแจง มีคุณสมบัติครบถวน 721/2564 ลว ๓๐/๔/๖๔

66 จางเหมาบริการ 9,330.00      9,330.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนาวา บุญวิเศษ นางสาวรัชนาวา บุญวิเศษ มีคุณสมบัติครบถวน 722/2564 ลว ๓๐/๔/๖๔

67 จางเหมาบริการ 7,000.00      7,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสําราญ พรมจรรย นายสําราญ พรมจรรย มีคุณสมบัติครบถวน 723/2564 ลว ๓๐/๔/๖๔

68 จางเหมาบริการ 11,340.00    11,340.00    เฉพาะเจาะจง นส.จิราภรณ ออนสา นส.จิราภรณ ออนสา มีคุณสมบัติครบถวน 724/2564 ลว ๓๐/๔/๖๔

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๔

โรงพยาบาลหนองใหญ จังหวัดชลบุรี

ลําดับ งานที่จัดซื้อจัดจาง ราคากลาง เลขที่และวันที่ขอสัญญาหรือ

ขอตกลงในการจัดซื้อจัดจาง



สขร.1

วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูทื่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจาง

69 จางเหมาบริการ 124.90        124.90        เฉพาะเจาะจง นางสมนึก  ใจงาน นางสมนึก  ใจงาน มีคุณสมบัติครบถวน 725/2564 ลว ๓๐/๔/๖๔

70 วัสดุวิทยาศาสตร 2,364.90      2,364.90      เฉพาะเจาะจง สันติฮารดแวร สันติฮารดแวร มีคุณสมบัติครบถวน 726/2564 ลว ๓๐/๔/๖๔

71 จางเหมาบริการ 14,296.10    14,296.10    เฉพาะเจาะจง ไทยเอ็นไวรอนเมน ไทยเอ็นไวรอนเมน มีคุณสมบัติครบถวน 727/2564 ลว ๓๐/๔/๖๔

72 วัสดุสํานักงาน 500.00        500.00        เฉพาะเจาะจง เอ็มพริ้นท ชลบุรี เอ็มพริ้นท ชลบุรี มีคุณสมบัติครบถวน 728/2564 ลว ๓๐/๔/๖๔

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๔

โรงพยาบาลหนองใหญ จังหวัดชลบุรี

ลําดับ งานที่จัดซื้อจัดจาง ราคากลาง เลขที่และวันที่ขอสัญญาหรือ

ขอตกลงในการจัดซื้อจัดจาง
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