
แบบ สขร.1

ล ำดับ
ที่

 วงเงินที่จะซ้ือ/
จ้ำง

 รำคำกลำง วธิซ้ืีอ/จ้ำง เหตุผลที่
คัดเลือก  
โดยสรุป

ใบส่งของ เลขที่ / 
เล่มที่

ว.ด.ป.ที่ส่ง
ของ

ใช้ประจ ำฝ่ำย/
งำน

 ประจ ำเดือน  พฤษภำคม  2564 - 
1061 ซ้ือ ออกซิเยน่ท่อ เดือน พ.ค.64 2,642.90 2,642.90 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพนัสออ๊กซิเยน่ 2,642.90 ร้ำนพนัสออ๊กซิเยน่ 2,642.90 เกณฑ์รำคำ 1037 /2564  3 พ.ค.64  9645/193  31 พ.ค.64 OPD,ยำนพำหนะ

1062 จ้ำง ตรวจวเิครำะหท์ำงหอ้งปฏบิติักำร พ.ค.64 39,305.00 39,305.00 เฉพำะเจำะจง บ.อำร์ไอเอ แลบบอรำทอร่ี จ. 39,305.00 บ.อำร์ไอเอ แลบบอรำทอร่ี จ. 39,305.00 เกณฑ์รำคำ 1038 /2564  3 พ.ค.64 R0021050198  18 ม.ิย.64 เทคนิคกำรแพทย์

1063 จ้ำง ตรวจวิเครำะหท์ำงหอ้งปฏบิัติกำรเพำะเชื้อแบคทีเรีย พ.ค.64 66,755.00 66,755.00 เฉพำะเจำะจง บ.เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ. 66,755.00 บ.เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ. 66,755.00 เกณฑ์รำคำ 1039 /2564  3 พ.ค.64 6050024565  18 ม.ิย.64 เทคนิคกำรแพทย์

1064 ซ้ือ ค่ำบ ำรุงโลหติและส่วนประกอบโลหติ พ.ค.64 49,240.00 49,240.00 เฉพำะเจำะจง ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ สภำกำชำดไทย 49,240.00 ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ สภำกำชำดไทย 49,240.00 เกณฑ์รำคำ 1040 /2564  3 พ.ค.64 641040/00062,641033/00084  31 พ.ค.64 เทคนิคกำรแพทย์

1065 ซ้ือ หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 11 รำยกำร 97,240.00 97,240.00 เฉพำะเจำะจง บ.สยำมไมโครซอฟท์เทค จ. 97,240.00 บ.สยำมไมโครซอฟท์เทค จ. 97,240.00 เกณฑ์รำคำ 1041 /2564  3 พ.ค.64 S6405-168  13 พ.ค.64 คลังพัสดุ
1066 ซ้ือ ชุดกำวน์ 8,280.00 8,280.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอม็ เอส จี เทคเมด กรุ๊ป จ. 8,280.00 บ.เอม็ เอส จี เทคเมด กรุ๊ป จ. 8,280.00 เกณฑ์รำคำ 1042 /2564  3 พ.ค.64  IN6406024  10 ม.ิย.64 LR
1067 ซ้ือ เคร่ืองวดัควำมดันโลหิตอตัโนมัติ 25,000.00 25,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ไบโอ เมดิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ. 25,000.00 บ.ไบโอ เมดิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ. 25,000.00 เกณฑ์รำคำ 1043 /2564  3 พ.ค.64 6400385  18 พ.ค.64 ER
1068 จ้ำง ท ำสมุดบันทึก 2 รำยกำร 27,500.00 27,500.00 เฉพำะเจำะจง ศรีศิลปกำรพิมพ์ 27,500.00 ศรีศิลปกำรพิมพ์ 27,500.00 เกณฑ์รำคำ 1044 /2564  3 พ.ค.64   64-127  2 ก.ค.64 ปฐมภูมิ
1069 ซ้ือ เคร่ืองช่วยหำยใจส ำหรับเด็กแรกเกดิ 85,000.00 85,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ไบโอ เมดิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ. 85,000.00 บ.ไบโอ เมดิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ. 85,000.00 เกณฑ์รำคำ 1045 /2564  3 พ.ค.64 6400369  18 ม.ิย.64 LR
1070 ซ้ือ ชุดตรวจหูตำ 25,000.00 25,000.00 เฉพำะเจำะจง เฟิร์สท เทรดด้ิง 25,000.00 เฟิร์สท เทรดด้ิง 25,000.00 เกณฑ์รำคำ 1046 /2564  3 พ.ค.64 640177  13 พ.ค.64 OPD
1071 ซ้ือ Adapter เคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้ำ 425.00 425.00 เฉพำะเจำะจง ไบร์ท กำรแพทย์ 425.00 ไบร์ท กำรแพทย์ 425.00 เกณฑ์รำคำ 1047 /2564  3 พ.ค.64 INV2021050001  18 พ.ค.64 แพทยแ์ผนจีน
1072 ซ้ือ ล้อรถ 4 รำยกำร 6,363.29 6,363.29 เฉพำะเจำะจง บ.แฮปปี้มูฟ จ. 6,363.29 บ.แฮปปี้มูฟ จ. 6,363.29 เกณฑ์รำคำ 1048 /2564  3 พ.ค.64 IVPT6405003  6 พ.ค.64 ซ่อมบ ำรุง
1073 ซ้ือ สำยน ำสัญญำณ 2,250.00 2,250.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเฟิร์สเซอร์วสิ ซัพพลำย 2,250.00 ร้ำนเฟิร์สเซอร์วสิ ซัพพลำย 2,250.00 เกณฑ์รำคำ 1049 /2564  3 พ.ค.64  0630/013  28 ม.ิย.64 ธรุกำร
1074 ซ้ือ หลอดลำลิงค์ 2,400.00 2,400.00 เฉพำะเจำะจง เฟิร์สท เทรดด้ิง 2,400.00 เฟิร์สท เทรดด้ิง 2,400.00 เกณฑ์รำคำ 1050 /2564  3 พ.ค.64 640176  13 พ.ค.64 ซ่อมบ ำรุง
1075 จ้ำง ท ำป้ำยสต๊ิกเกอร์ 2 รำยกำร 38,000.00 38,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพำนทององิค์เจ็ท 38,000.00 ร้ำนพำนทององิค์เจ็ท 38,000.00 เกณฑ์รำคำ 1051 /2564  3 พ.ค.64 PT640620  11 ม.ิย.64 ส่ิงแวดล้อม
1076 ซ้ือ วสัดุงำนบ้ำนงำนครัว 8 รำยกำร 9,833.30 9,833.30 เฉพำะเจำะจง บ.ฑิมพิกำ คอร์ปอเรชั่น จ. 9,833.30 บ.ฑิมพิกำ คอร์ปอเรชั่น จ. 9,833.30 เกณฑ์รำคำ 1052 /2564  3 พ.ค.64 TP 64-00178  7 พ.ค.64 คลังพัสดุ
1077 ซ้ือ ชุดกำวน์พลำสติกกนัน้ ำ 42,000.00 42,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.เทคโนเมดิคัล จ.(มหำชน) 42,000.00 บ.เทคโนเมดิคัล จ.(มหำชน) 42,000.00 เกณฑ์รำคำ 1053 /2564  3 พ.ค.64 21050565  13 พ.ค.64 คลังพัสดุ
1078 จ้ำง ติดต้ังระบบเคร่ืองเสียง 10,000.00 10,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเฟิร์สเซอร์วสิ ซัพพลำย 10,000.00 ร้ำนเฟิร์สเซอร์วสิ ซัพพลำย 10,000.00 เกณฑ์รำคำ 1054 /2564  3 พ.ค.64   013 / 0625  21 ม.ิย.64 OPD
1079 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 12 รำยกำร 14,565.00 14,565.00 เฉพำะเจำะจง บ.ทันตสยำม จ ำกดั 14,565.00 บ.ทันตสยำม จ ำกดั 14,565.00 เกณฑ์รำคำ 1055 /2564  3 พ.ค.64 i.6404/0407  14 พ.ค.64 ทันตกรรม
1080 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม แผ่นท ำควำมสะอำด 16,499.40 16,499.40 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 16,499.40 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 16,499.40 เกณฑ์รำคำ 1056 /2564  3 พ.ค.64 5333989987  19 พ.ค.64 ทันตกรรม
1081 ซ้ือ วชมิใช่ยำ 79,950.00 79,950.00 เฉพำะเจำะจง เอม็เอน็เมดิคอล 79,950.00 เอม็เอน็เมดิคอล 79,950.00 เกณฑ์รำคำ 1057 /2564  6 พ.ค.64 คลังวชมิใช่ยำ
1082 ซ้ือ หลอดทดลอง 2 รำยกำร 30,104.00 30,104.00 เฉพำะเจำะจง บ.กรุงเทพอนิเตอร์โปรดักส์ จ. 30,104.00 บ.กรุงเทพอนิเตอร์โปรดักส์ จ. 30,104.00 เกณฑ์รำคำ 1058 /2564  6 พ.ค.64 IV6405114  18 พ.ค.64 เทคนิคกำรแพทย์

1083 ซ้ือ น้ ำยำ DCIP Test kit  5 กล่อง 7,500.00 7,500.00 เฉพำะเจำะจง บ.แล็บมำสเตอร์ แอด๊วำนซ์ จ. 7,500.00 บ.แล็บมำสเตอร์ แอด๊วำนซ์ จ. 7,500.00 เกณฑ์รำคำ 1059 /2564  6 พ.ค.64 IV6405-0457  18 พ.ค.64 เทคนิคกำรแพทย์

1084 ซ้ือ น้ ำยำตรวจวิเครำะห์งำนธนำคำรเลือด 3 รำยกำร 98,740.00 98,740.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 98,740.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 98,740.00 เกณฑ์รำคำ 1060 /2564  6 พ.ค.64 5333655094B  18 พ.ค.64 เทคนิคกำรแพทย์

1085 ซ้ือ น้ ำยำตรวจวเิครำะหร์ะดับน้ ำตำลสะสมเฉล่ีย 2 รำยกำร 72,700.00 72,700.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดรูไบโอ (ไทยแลนด์) จ. 72,700.00 บ.ดรูไบโอ (ไทยแลนด์) จ. 72,700.00 เกณฑ์รำคำ 1061 /2564  6 พ.ค.64 WI21-05-0104  25 พ.ค.64 เทคนิคกำรแพทย์

1086 ซ้ือ น้ ำยำตรวจวัดปจัจัยกำรแข็งตัวของเลือด 4 รำยกำร 31,030.00 31,030.00 เฉพำะเจำะจง บ.เมด-วนั จ. 31,030.00 บ.เมด-วนั จ. 31,030.00 เกณฑ์รำคำ 1062 /2564  6 พ.ค.64 I2105135  18 พ.ค.64 เทคนิคกำรแพทย์

1087 ซ้ือ เคร่ืองจ่ำยแอลกอฮอล์เจลอตัโนมัติ 38,000.00 38,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอเชีย เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ. 38,000.00 บ.เอเชีย เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ. 38,000.00 เกณฑ์รำคำ 1063 /2564  7 พ.ค.64 IV6402013  18 พ.ค.64 รพ.พำนทอง
1088 ซ้ือ กระป๋องทิ้งเข็ม 3 รำยกำร 30,600.00 30,600.00 เฉพำะเจำะจง บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ. 30,600.00 บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ. 30,600.00 เกณฑ์รำคำ 1064 /2564  7 พ.ค.64 1167402586  13 พ.ค.64 คลังพัสดุ
1089 ซ้ือ วสัดุงำนบ้ำนงำนครัว 6 รำยกำร 51,000.00 51,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.กอบทองโพลีแพค 2004 จ. 51,000.00 บ.กอบทองโพลีแพค 2004 จ. 51,000.00 เกณฑ์รำคำ 1065 /2564  7 พ.ค.64  64/0616  18 พ.ค.64 คลังพัสดุ
1090 จ้ำง ซ่อมประตูทำงเข้ำ-ออก โรงพยำบำล 27,500.00 27,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยภำกร ศรีวชิัย 27,500.00 นำยภำกร ศรีวชิัย 27,500.00 เกณฑ์รำคำ 1066 /2564  7 พ.ค.64  1 / 1  24 พ.ค.64 รพ.พำนทอง
1091 จ้ำง ยำ้ยต ำแหน่งกล้องวงจรปิด 1,500.00 1,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยบ ำรุง ทองโต 1,500.00 นำยบ ำรุง ทองโต 1,500.00 เกณฑ์รำคำ 1067 /2564  7 พ.ค.64  11/4  18 พ.ค.64 สำรสนเทศ
1092 ซ้ือ วสัดุเคร่ืองบริโภค 8-13 พ.ค.64 35,550.90 35,550.90 e-bidding หจก.แสนโม่ (สัญญำ10/63 ลว.28พ.ย.62) 35,550.90 หจก.แสนโม่ (สัญญำ10/63 ลว.28พ.ย.62) 35,550.90 เกณฑ์รำคำ 1068 /2564  7 พ.ค.64  1 / 36  13 พ.ค.64 โภชนศำสตร์
1093 จ้ำง ท ำป้ำยไวนิล 450.00 450.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอกศิลป์ 450.00 ร้ำนเอกศิลป์ 450.00 เกณฑ์รำคำ 1069 /2564  7 พ.ค.64  1/1  11 พ.ค.64 ธรุกำร
1094 จ้ำง ซ่อมโทรศัพท์ 2 เคร่ือง 1,200.00 1,200.00 เฉพำะเจำะจง บ.ไทยอนันต์ ชลบรีุ วิทยุ-โทรทัศน์ จ. 1,200.00 บ.ไทยอนันต์ ชลบรีุ วิทยุ-โทรทัศน์ จ. 1,200.00 เกณฑ์รำคำ 1070 /2564  7 พ.ค.64 HE6405005 ,HE6405004  11 พ.ค.64 ซ่อมบ ำรุง

เลขที/่วนัที่ของสัญญำ
ใบส่ังซ้ือ/จ้ำง

แบบสรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง
โรงพยาบาลพานทอง
ปีงบประมาณ  2564

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือ/จ้ำง

หน้ำท่ี 1
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1095 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย ์2 รำยกำร 1,369.00 1,369.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอเชีย เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ. 1,369.00 บ.เอเชีย เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ. 1,369.00 เกณฑ์รำคำ 1071 /2564  11 พ.ค.64 IV6402074  19 พ.ค.64 ER,LR,ยำนพำหนะ

1096 ซ้ือ วสัดุงำนบ้ำนงำนครัว 6 รำยกำร 99,938.00 99,938.00 เฉพำะเจำะจง บ.คงธนำ เซอร์วสิ จ. 99,938.00 บ.คงธนำ เซอร์วสิ จ. 99,938.00 เกณฑ์รำคำ 1072 /2564  11 พ.ค.64 IV6405263  13 พ.ค.64 ส่ิงแวดล้อม
1097 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 3,126.54 3,126.54 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 3,126.54 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 3,126.54 เกณฑ์รำคำ 1073 /2564  11 พ.ค.64 5333990571  12 พ.ค.64 คลังยำ
1098 ซ้ือ ยำ Ceftriaxone 1 g 34,500.00 34,500.00 เฉพำะเจำะจง บ.ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ. 34,500.00 บ.ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ. 34,500.00 เกณฑ์รำคำ 1074 /2564  11 พ.ค.64 21N14410  13 พ.ค.64 คลังยำ
1099 ซ้ือ ยำ Dimenhydrinate inj. 4,000.00 4,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี 4,000.00 หจก.แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี 4,000.00 เกณฑ์รำคำ 1075 /2564  11 พ.ค.64 693195  13 พ.ค.64 คลังยำ
1100 ซ้ือ ยำ Piperacillin+Tazobactam 4.5g 47,508.00 47,508.00 เฉพำะเจำะจง บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ. 47,508.00 บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ. 47,508.00 เกณฑ์รำคำ 1076 /2564  11 พ.ค.64 1167411190  12 พ.ค.64 คลังยำ
1101 ซ้ือ ยำ Pioglitazone 30 mg 44,940.00 44,940.00 เฉพำะเจำะจง บ.บ.ีเอล็.เอช. เทร็ดด้ิง จ. 44,940.00 บ.บ.ีเอล็.เอช. เทร็ดด้ิง จ. 44,940.00 เกณฑ์รำคำ 1077 /2564  11 พ.ค.64 1064010029  12 พ.ค.64 คลังยำ
1102 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 65,100.00 65,100.00 เฉพำะเจำะจง บ.ที เอน็ พี เฮลท์แคร์ จ. 65,100.00 บ.ที เอน็ พี เฮลท์แคร์ จ. 65,100.00 เกณฑ์รำคำ 1078 /2564  11 พ.ค.64 8210522025  14 พ.ค.64 คลังยำ
1103 ซ้ือ ยำ Chloramphenicol eye oint 5 g 8,400.00 8,400.00 เฉพำะเจำะจง บ.เยนเนอร์รำลดร๊ักส์เฮ้ำส์ จ. 8,400.00 #REF! 8,400.00 เกณฑ์รำคำ 1079 /2564  11 พ.ค.64 20003263  14 พ.ค.64 คลังยำ
1104 ซ้ือ ยำ Polyoph eye drop 5 ml 3,180.00 3,180.00 เฉพำะเจำะจง หจก.พี.ดี.แอล 3,180.00 บ.เยนเนอร์รำลดร๊ักส์เฮ้ำส์ จ. 3,180.00 เกณฑ์รำคำ 1080 /2564  11 พ.ค.64 VW64050366  15 พ.ค.64 คลังยำ
1105 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 36,915.00 36,915.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ. 36,915.00 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ. 36,915.00 เกณฑ์รำคำ 1081 /2564  11 พ.ค.64 5448220291  13 พ.ค.64 คลังยำ
1106 ซ้ือ วชมิใช่ยำ3รำยกำร 28,034.00 28,034.00 เฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช 28,034.00 บจก.ดีเคเอสเอช 28,034.00 เกณฑ์รำคำ 1082 /2564  11 พ.ค.64 5334341976  12 ก.ค.64 คลังวชมิใช่ยำ
1107 ซ้ือ ยำ Calamine lotion 60 ml 4,000.00 4,000.00 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 4,000.00 องค์กำรเภสัชกรรม 4,000.00 เกณฑ์รำคำ 1083 /2564  11 พ.ค.64 3000396783  27 พ.ค.64 คลังยำ
1108 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 2,140.00 2,140.00 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 2,140.00 องค์กำรเภสัชกรรม 2,140.00 เกณฑ์รำคำ 1084 /2564  11 พ.ค.64 3000398298  27 พ.ค.64 คลังยำ
1109 ซ้ือ ยำ Omeprazole 20 mg cap 55,000.00 55,000.00 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 55,000.00 องค์กำรเภสัชกรรม 55,000.00 เกณฑ์รำคำ 1085 /2564  11 พ.ค.64 3000396856  23 พ.ค.64 คลังยำ
1110 ซ้ือ ยำEthyl alcohol 70% 450 ml 15,579.20 15,579.20 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 15,579.20 องค์กำรเภสัชกรรม 15,579.20 เกณฑ์รำคำ 1086 /2564  11 พ.ค.64 3000408250  24 ม.ิย.64 คลังยำ
1111 ซ้ือ ยำ Losartan 50 mg tablet 92,448.00 92,448.00 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 92,448.00 องค์กำรเภสัชกรรม 92,448.00 เกณฑ์รำคำ 1087 /2564  11 พ.ค.64 3000398096  27 พ.ค.64 คลังยำ
1112 จ้ำง ล้ำงเคร่ืองปรับอำกำศ 10 เคร่ือง 14,873.00 14,873.00 เฉพำะเจำะจง บ.ไฮเอฟ คูลล่ิง จ. 14,873.00 บ.ไฮเอฟ คูลล่ิง จ. 14,873.00 เกณฑ์รำคำ 1088 /2564  11 พ.ค.64 IV6405046  31 พ.ค.64 ER
1113 จ้ำง สอบเทียบบ ำรุงรักษำเคร่ืองมือกำยภำพ 19,000.00 19,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.อนิทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส จ. 19,000.00 บ.อนิทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส จ. 19,000.00 เกณฑ์รำคำ 1089 /2564  12 พ.ค.64 S3-6405/013  18 พ.ค.64 กำยภำพ
1114 ซ้ือ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 2 รำยกำร 58,000.00 58,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.มำยด์เฟอร์นิเจอร์ 54,000.00 หจก.มำยด์เฟอร์นิเจอร์ 54,000.00 เกณฑ์รำคำ 1090 /2564  12 พ.ค.64 IV2564-05-022  13 พ.ค.64 ธรุกำร
1115 จ้ำง ซ่อมเคร่ืองวดัอณุหภูมิ 1,500.00 1,500.00 เฉพำะเจำะจง บ.แล็บมำสเตอร์ แอด๊วำนซ์ จ. 1,500.00 บ.แล็บมำสเตอร์ แอด๊วำนซ์ จ. 1,500.00 เกณฑ์รำคำ 1091 /2564  12 พ.ค.64  IV6405-0741  21 พ.ค.64 OR
1116 ซ้ือ วสัดุเพื่อซ่อม 3 รำยกำร 7,100.00 7,100.00 เฉพำะเจำะจง บ.เจจีซี เพอร์เฟคชั่น จ. 7,100.00 บ.เจจีซี เพอร์เฟคชั่น จ. 7,100.00 เกณฑ์รำคำ 1092 /2564  12 พ.ค.64  BIV2105005  19 พ.ค.64 ซ่อมบ ำรุง
1117 จ้ำง ท ำป้ำยไวนิล 2 รำยกำร 2,250.00 2,250.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอกศิลป์ 2,250.00 ร้ำนเอกศิลป์ 2,250.00 เกณฑ์รำคำ 1093 /2564  12 พ.ค.64  2/1  12 พ.ค.64 ธรุกำร
1118 จ้ำง ตรวจวนิิจฉัย CT Scan พ.ค.64 34,200.00 34,200.00 เฉพำะเจำะจง บ.เฮลธแ์คร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ. 34,200.00 บ.เฮลธแ์คร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ. 34,200.00 เกณฑ์รำคำ 1094 /2564  12 พ.ค.64 21060038  11 ม.ิย.64 รังสีเทคนิค
1119 ซ้ือ กร่ิงไร้สำย 1,979.50 1,979.50 เฉพำะเจำะจง บ.บูรพำพัฒน์อนิเตอร์เทรด จ. 1,979.50 บ.บูรพำพัฒน์อนิเตอร์เทรด จ. 1,979.50 เกณฑ์รำคำ 1095 /2564  12 พ.ค.64 BUIT64-237  14 พ.ค.64 ธรุกำร
1120 ซ้ือ วชมิใช่ยำ 49,883.40 49,883.40 เฉพำะเจำะจง บจก.โอเร็กซ์ 49,883.40 บจก.โอเร็กซ์ 49,883.40 เกณฑ์รำคำ 1096 /2564  12 พ.ค.64 640503632  25 พ.ค.64 คลังวชมิใช่ยำ
1121 จ้ำง เปล่ียนถ่ำยน้ ำมันเคร่ือง กบ-4830 1,050.00 1,050.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ป.สุกจิกำรยำง 1,050.00 หจก.ป.สุกจิกำรยำง 1,050.00 เกณฑ์รำคำ 1097 /2564  12 พ.ค.64  005/001  17 พ.ค.64 ยำนพำหนะ
1122 จ้ำง เปล่ียนถ่ำยน้ ำมันเคร่ือง กบ--6270 1,560.00 1,560.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ป.สุกจิกำรยำง 1,560.00 หจก.ป.สุกจิกำรยำง 1,560.00 เกณฑ์รำคำ 1098 /2564  12 พ.ค.64  004/001  17 พ.ค.64 ยำนพำหนะ
1123 ซ้ือ วสัดุเคร่ืองบริโภค 14-19 พ.ค.64 27,035.00 27,035.00 e-bidding หจก.แสนโม่ (สัญญำ10/63 ลว.28พ.ย.62) 27,035.00 หจก.แสนโม่ (สัญญำ10/63 ลว.28พ.ย.62) 27,035.00 เกณฑ์รำคำ 1099 /2564  13 พ.ค.64  1 / 37  19 พ.ค.64 โภชนศำสตร์
1124 ซ้ือ แผ่นวดัรังสีประจ ำบุคคล 10,000.00 10,000.00 เฉพำะเจำะจง กรมวทิยำศำสตร์กำรแพทย์ 10,000.00 กรมวทิยำศำสตร์กำรแพทย์ 10,000.00 เกณฑ์รำคำ 1100 /2564  13 พ.ค.64 รังสีวทิยำ
1125 จ้ำง ท ำป้ำยไวนิล 3 รำยกำร 450.00 450.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอกศิลป์ 450.00 ร้ำนเอกศิลป์ 450.00 เกณฑ์รำคำ 1101 /2564  13 พ.ค.64  3/1  18 พ.ค.64 ธรุกำร
1126 ซ้ือ วสัดุไฟฟ้ำ 3 รำยกำร 11,267.10 11,267.10 เฉพำะเจำะจง บ.บูรพำพัฒน์อนิเตอร์เทรด จ. 11,267.10 บ.บูรพำพัฒน์อนิเตอร์เทรด จ. 11,267.10 เกณฑ์รำคำ 1102 /2564  13 พ.ค.64 BUIT64-236  18 พ.ค.64 ธรุกำร
1127 ซ้ือ เคร่ืองชั่งน้ ำหนักบุคคล 3,750.00 3,750.00 เฉพำะเจำะจง บ.นีโอ เมดิคอล อนิเตอร์เทรดด้ิง จ. 3,750.00 บ.นีโอ เมดิคอล อนิเตอร์เทรดด้ิง จ. 3,750.00 เกณฑ์รำคำ 1103 /2564  14 พ.ค.64  IV64-00578  18 พ.ค.64 OPD
1128 ซ้ือ กระบอกฉีด 3,000.00 3,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.นีโอ เมดิคอล อนิเตอร์เทรดด้ิง จ. 3,000.00 บ.นีโอ เมดิคอล อนิเตอร์เทรดด้ิง จ. 3,000.00 เกณฑ์รำคำ 1104 /2564  14 พ.ค.64 IV64-00579  18 พ.ค.64 ธรุกำร
1129 จ้ำง เปล่ียนชุดประตูบำนสวงิ 96,000.00 96,000.00 เฉพำะเจำะจง ชลบุรีมุ้งลวด 96,000.00 ชลบุรีมุ้งลวด 96,000.00 เกณฑ์รำคำ 1105 /2564  14 พ.ค.64  0955/20  28 พ.ค.64 พิเศษ 1
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1130 จ้ำง ปรับปรุงห้องตรวจโรค 31,000.00 31,000.00 เฉพำะเจำะจง ชลบุรีมุ้งลวด 31,000.00 ชลบุรีมุ้งลวด 31,000.00 เกณฑ์รำคำ 1106 /2564  14 พ.ค.64  0956/20  28 พ.ค.64 OPD
1131 ซ้ือ วชมิใช่ยำ 3,424.00 3,424.00 เฉพำะเจำะจง บจก.ซิลลิค ฟำร์ม่ำ 3,424.00 บจก.ซิลลิค ฟำร์ม่ำ 3,424.00 เกณฑ์รำคำ 1107 /2564  14 พ.ค.64 1167450768  24 พ.ค.64 คลังวชมิใช่ยำ
1132 ซ้ือ วชมิใช่ยำ 39,750.00 39,750.00 เฉพำะเจำะจง หจก.กรีนเอม็ดี 39,750.00 หจก.กรีนเอม็ดี 39,750.00 เกณฑ์รำคำ 1108 /2564  14 พ.ค.64 23321  2 ม.ิย.64 คลังวชมิใช่ยำ
1133 ซ้ือ วสัดุงำนบ้ำนงำนครัว 3 รำยกำร 25,626.50 25,626.50 เฉพำะเจำะจง บ.แอล ที เค อนิเตอร์เทรดด้ิง จ. 25,412.50 บ.แอล ที เค อนิเตอร์เทรดด้ิง จ. 25,412.50 เกณฑ์รำคำ 1109 /2564  17 พ.ค.64 IV0587736  20 พ.ค.64 คลังพัสดุ
1134 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย ์3 รำยกำร 25,310.00 25,310.00 เฉพำะเจำะจง พรไชยกำรพิมพ์ 25,305.50 พรไชยกำรพิมพ์ 25,305.50 เกณฑ์รำคำ 1110 /2564  17 พ.ค.64  '005/0223  11 ก.ค.64 คลังพัสดุ
1135 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 1 รำยกำร 6,955.00 6,955.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 6,955.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 6,955.00 เกณฑ์รำคำ 1111 /2564  17 พ.ค.64 5334028175  1 ม.ิย.64 ทันตกรรม
1136 ซ้ือ แบตเตอร่ีรถไฟฟ้ำ 42,000.00 42,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเฟิร์สเซอร์วสิ ซัพพลำย 42,000.00 ร้ำนเฟิร์สเซอร์วสิ ซัพพลำย 42,000.00 เกณฑ์รำคำ 1112 /2564  17 พ.ค.64  0623/013  20 พ.ค.64 โภชนศำสตร์
1137 ซ้ือ พรมไวนิลสีน้ ำเงิน 45,500.00 45,500.00 เฉพำะเจำะจง บ.โกลบอล เทคนิคอล ซัพพลำย จ. 45,500.00 บ.โกลบอล เทคนิคอล ซัพพลำย จ. 45,500.00 เกณฑ์รำคำ 1113 /2564  17 พ.ค.64 IV21-1118  25 พ.ค.64 ส่ิงแวดล้อม
1138 ซ้ือ ปั๊มน้ ำ 12,700.00 12,700.00 เฉพำะเจำะจง บ.โกลบอล เทคนิคอล ซัพพลำย จ. 12,700.00 บ.โกลบอล เทคนิคอล ซัพพลำย จ. 12,700.00 เกณฑ์รำคำ 1114 /2564  17 พ.ค.64 IV21-1117  25 พ.ค.64 ซักฟอก
1139 จ้ำง เปล่ียนถ่ำยน้ ำมันเคร่ืองรถยนต์ ขย-3854 3,202.51 3,202.51 เฉพำะเจำะจง บ.มิตซู บีเอน็ที จ. 3,202.51 บ.มิตซู บีเอน็ที จ. 3,202.51 เกณฑ์รำคำ 1115 /2564  17 พ.ค.64 TS249-2105-0003  19 พ.ค.64 ยำนพำหนะ
1140 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย ์2 รำยกำร 4,451.20 4,451.20 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 4,451.20 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 4,451.20 เกณฑ์รำคำ 1116 /2564  17 พ.ค.64 จ่ำยกลำง
1141 ซ้ือ ยำ Streptokinase 1.5MIU 5,400.00 5,400.00 เฉพำะเจำะจง บ.คอสม่ำ เทรดด้ิง จ. 5,400.00 บ.คอสม่ำ เทรดด้ิง จ. 5,400.00 เกณฑ์รำคำ 1117 /2564  17 พ.ค.64 310517401424  18 พ.ค.64 คลังยำ
1142 ซ้ือ ยำ Magnesium sulfate inj. 4,500.00 4,500.00 เฉพำะเจำะจง บ.แอตแลนติค ฟำร์มำซูติคอล จ. 4,500.00 บ.แอตแลนติค ฟำร์มำซูติคอล จ. 4,500.00 เกณฑ์รำคำ 1118 /2564  17 พ.ค.64 PIN2115073  19 พ.ค.64 คลังยำ
1143 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 30,139.76 30,139.76 เฉพำะเจำะจง บ.ดี เค เอส เอช จ. 30,139.76 บ.ดี เค เอส เอช จ. 30,139.76 เกณฑ์รำคำ 1119 /2564  17 พ.ค.64 5334038145  19 พ.ค.64 คลังยำ
1144 ซ้ือ ยำ Tramadol 50 mg 8,827.50 8,827.50 เฉพำะเจำะจง บ.สหแพทยเ์ภสัช จ. 8,827.50 บ.สหแพทยเ์ภสัช จ. 8,827.50 เกณฑ์รำคำ 1120 /2564  17 พ.ค.64 9110296875  19 พ.ค.64 คลังยำ
1145 ซ้ือ ยำ 3 รำยกำร 56,100.00 56,100.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอ.เอน็.บ.ี ลำบอรำตอร่ี จ. 56,100.00 บ.เอ.เอน็.บ.ี ลำบอรำตอร่ี จ. 56,100.00 เกณฑ์รำคำ 1121 /2564  17 พ.ค.64 8370398642  20 พ.ค.64 คลังยำ
1146 ซ้ือ ยำ Urea cream 10% 35g 16,000.00 16,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.บำงกอก ดรัก จ. 16,000.00 บ.บำงกอก ดรัก จ. 16,000.00 เกณฑ์รำคำ 1122 /2564  17 พ.ค.64 SI21-28060  20 พ.ค.64 คลังยำ
1147 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 25,250.00 25,250.00 เฉพำะเจำะจง บ.ท.ีแมน ฟำร์มำ จ. 25,250.00 บ.ที.แมน ฟำร์มำ จ. 25,250.00 เกณฑ์รำคำ 1123 /2564  17 พ.ค.64 IV6405004434  25 พ.ค.64 คลังยำ
1148 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 15,450.80 15,450.80 เฉพำะเจำะจง บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ. 15,450.80 บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ. 15,450.80 เกณฑ์รำคำ 1124 /2564  17 พ.ค.64 1167484098  25 พ.ค.64 คลังยำ
1149 ซ้ือ ยำ Azithromycin dry 5,457.00 5,457.00 เฉพำะเจำะจง บ.บ.ีเอล็.เอช. เทร็ดด้ิง จ. 5,457.00 บ.บ.ีเอล็.เอช. เทร็ดด้ิง จ. 5,457.00 เกณฑ์รำคำ 1125 /2564  17 พ.ค.64 1044011314 15 มิ ย 64 คลังยำ
1150 ซ้ือ ยำ Soluble insulin30%+Isophaneฯ 97,584.00 97,584.00 e-bidding บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ.(สัญญำ8/2564 ลว.2 พ.ย.63) 97,584.00 บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ.(สัญญำ8/2564 ลว.2 พ.ย.63) 97,584.00 เกณฑ์รำคำ 1126 /2564  17 พ.ค.64 1167455188  20 พ.ค.64 คลังยำ
1151 ซ้ือ วชมิใช่ยำ 17,642.50 17,642.50 เฉพำะเจำะจง บจก.เอน็ทีที 17,642.50 บจก.เอน็ทีที 17,642.50 เกณฑ์รำคำ 1127 /2564  17 พ.ค.64 iv064002611  7 ม.ิย.64 คลังวชมิใช่ยำ
1152 ซ้ือ วชมิใช่ยำ 38,076.80 38,076.80 เฉพำะเจำะจง บจก.โอเร็กซ์ 38,076.80 บจก.โอเร็กซ์ 38,076.80 เกณฑ์รำคำ 1128 /2564  17 พ.ค.64 640600873  7 ม.ิย.64 คลังวชมิใช่ยำ
1153 ซ้ือ หัวเติมลมพร้อมเกยว์ดั 620.60 620.60 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเปียอะไหล่ยนต์พำนทอง 620.60 ร้ำนเปียอะไหล่ยนต์พำนทอง 620.60 เกณฑ์รำคำ 1129 /2564  17 พ.ค.64 N6405-00064  18 พ.ค.64 ยำนพำหนะ
1154 ซ้ือ วสัดุอำหำร 2 รำยกำร 3,750.00 3,750.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนมผง ผ้ำออ้ม 3,750.00 ร้ำนนมผง ผ้ำออ้ม 3,750.00 เกณฑ์รำคำ 1130 /2564  17 พ.ค.64  11/1  19 พ.ค.64 โครงกำรทพุโภชนำกำร ก.3

1155 ซ้ือ อำหำรส ำหรับกำรสอนสำธติ 550.00 550.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.พัชพรวรรณ ทองทับ 550.00 น.ส.พัชพรวรรณ ทองทับ 550.00 เกณฑ์รำคำ 1131 /2564  17 พ.ค.64 ใบส ำคัญรับเงิน  20 พ.ค.64 โครงกำรทพุโภชนำกำร ก.3

1156 ซ้ือ วสัดุเคร่ืองบริโภค 20-25 พ.ค.64 38,354.50 38,354.50 e-bidding หจก.แสนโม่ (สัญญำ10/63 ลว.28พ.ย.62) 38,354.50 หจก.แสนโม่ (สัญญำ10/63 ลว.28พ.ย.62) 38,354.50 เกณฑ์รำคำ 1132 /2564  18 พ.ค.64  1 / 38  25 พ.ค.64 โภชนศำสตร์
1157 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย ์5 รำยกำร 24,300.00 24,300.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ. 24,300.00 บ.เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ. 24,300.00 เกณฑ์รำคำ 1133 /2564  18 พ.ค.64 IV6405251  19 พ.ค.64 OR
1158 จ้ำง ซ่อมเบำะเกำ้อีท้ ำงำน 800.00 800.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ลัดดำวลัย ์พลนิกรณ์ 800.00 น.ส.ลัดดำวลัย ์พลนิกรณ์ 800.00 เกณฑ์รำคำ 1134 /2564  18 พ.ค.64  1/1  14 ม.ิย.64 กำรเงิน
1159 จ้ำง ซ่อมเคร่ืองเล่ือย 1,610.00 1,610.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนทิวำ กำรช่ำง 1,610.00 ร้ำนทิวำ กำรช่ำง 1,610.00 เกณฑ์รำคำ 1135 /2564  18 พ.ค.64  13/6  24 พ.ค.64 ส่ิงแวดล้อม
1160 จ้ำง ซ่อมงำนโครงสร้ำง 2 รำยกำร 2,700.00 2,700.00 เฉพำะเจำะจง นำยณรงค์  พิมพ์ทรัพย์ 2,700.00 นำยณรงค์  พิมพ์ทรัพย์ 2,700.00 เกณฑ์รำคำ 1136 /2564  18 พ.ค.64  100/100  31 พ.ค.64 ซ่อมบ ำรุง
1161 ซ้ือ ขำยดึกล้องแบบติดกระจกรถยนต์ 150.00 150.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเฟิร์สเซอร์วสิ ซัพพลำย 150.00 ร้ำนเฟิร์สเซอร์วสิ ซัพพลำย 150.00 เกณฑ์รำคำ 1137 /2564  18 พ.ค.64  0626/013  21 ม.ิย.64 ยำนพำหนะ
1162 ซ้ือ ปำกกำลูกล่ืน 500.00 500.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ชลบุรี สวสัดีมงคล 500.00 หจก.ชลบุรี สวสัดีมงคล 500.00 เกณฑ์รำคำ 1138 /2564  18 พ.ค.64  10183/204  20 พ.ค.64 ธรุกำร
1163 จ้ำง ติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด 490,000.00 490,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.โทเทิลโซลูชั่น คอมพิวเตอร์ 489,525.00 หจก.โทเทิลโซลูชั่น คอมพิวเตอร์ 489,525.00 เกณฑ์รำคำ สัญญำ 25 /2564  21 พ.ค.64  IB2564709  27 ก.ค.64 สำรสนเทศ
1164 จ้ำง ซ่อมรถยนต์ ขข-4356 4,354.90 4,354.90 เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำ จี เอน็ ดี ชลบุรี จ. 4,354.90 บ.โตโยต้ำ จี เอน็ ดี ชลบุรี จ. 4,354.90 เกณฑ์รำคำ 1139 /2564  21 พ.ค.64 REP21-01176  21 พ.ค.64 ยำนพำหนะ
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1165 ซ้ือ วสัดุงำนบ้ำนงำนครัว 2 รำยกำร 22,844.50 22,844.50 เฉพำะเจำะจง บ.แอล ที เค อนิเตอร์เทรดด้ิง จ. 22,844.50 บ.แอล ที เค อนิเตอร์เทรดด้ิง จ. 22,844.50 เกณฑ์รำคำ 1140 /2564  21 พ.ค.64 IV0591660  22 ม.ิย.64 พิเศษ 1
1166 จ้ำง ซ่อมเคร่ืองซักผ้ำ 7,010.64 7,010.64 เฉพำะเจำะจง บ.เค.เอช.ท.ีเซ็นทรัลซัพพลำย จ. 7,010.64 บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลำย จ. 7,010.64 เกณฑ์รำคำ 1141 /2564  21 พ.ค.64 HS6405-110  24 พ.ค.64 ซักฟอก
1167 ซ้ือ ยำ 3 รำยกำร 57,700.00 57,700.00 เฉพำะเจำะจง บ.พรอส ฟำร์มำ จ ำกดั 57,700.00 บ.พรอส ฟำร์มำ จ ำกดั 57,700.00 เกณฑ์รำคำ 1142 /2564  21 พ.ค.64 INV-L-IM\2021060764,INV-L-IM\2021061042 6มิ.ย64,8มิย64 คลังยำ
1168 ซ้ือ Lidocaine 1%20ml 3,852.00 3,852.00 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 3,852.00 องค์กำรเภสัชกรรม 3,852.00 เกณฑ์รำคำ 1143 /2564  24 พ.ค.64 3000404042  13 ม.ิย.64 คลังยำ
1169 ซ้ือ Simvastatin 20 mg 96,300.00 96,300.00 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 96,300.00 องค์กำรเภสัชกรรม 96,300.00 เกณฑ์รำคำ 1144 /2564  24 พ.ค.64 3000403218  10 ม.ิย.64 คลังยำ
1170 ซ้ือ Ipodine 10 % 15 ml 5,604.48 5,604.48 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 5,604.48 องค์กำรเภสัชกรรม 5,604.48 เกณฑ์รำคำ 1145 /2564  24 พ.ค.64 3000403987  12 ม.ิย.64 คลังยำ
1171 ซ้ือ Mixt.carminative 180 ml 2,400.00 2,400.00 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 2,400.00 องค์กำรเภสัชกรรม 2,400.00 เกณฑ์รำคำ 1146 /2564  24 พ.ค.64 3000400771  4 ม.ิย.64 คลังยำ
1172 ซ้ือ Amikacin 500 mg inj. 11,500.00 11,500.00 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 11,500.00 องค์กำรเภสัชกรรม 11,500.00 เกณฑ์รำคำ 1147 /2564  24 พ.ค.64 3000404043  13 ม.ิย.64 คลังยำ
1173 ซ้ือ CPM inj 1,120.00 1,120.00 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 1,120.00 องค์กำรเภสัชกรรม 1,120.00 เกณฑ์รำคำ 1148 /2564  24 พ.ค.64 3000404047  13 ม.ิย.64 คลังยำ
1174 ซ้ือ Amlodipine 5 mg 96,300.00 96,300.00 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 96,300.00 องค์กำรเภสัชกรรม 96,300.00 เกณฑ์รำคำ 1149 /2564  24 พ.ค.64 3000403295  10 ม.ิย.64 คลังยำ
1175 ซ้ือ Amoxycillin 500 mg 15,600.00 15,600.00 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 15,600.00 องค์กำรเภสัชกรรม 15,600.00 เกณฑ์รำคำ 1150 /2564  24 พ.ค.64 3000401987  8 ม.ิย.64 คลังยำ
1176 ซ้ือ Vitamin B1 B6 b12 37,500.00 37,500.00 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 37,500.00 องค์กำรเภสัชกรรม 37,500.00 เกณฑ์รำคำ 1151 /2564  24 พ.ค.64 3000403914  12 ม.ิย.64 คลังยำ
1177 ซ้ือ ยำ Medroxyprogesterone 150mg/3ml 9,800.00 9,800.00 เฉพำะเจำะจง บ.ยเูมด้ำ จ. 9,800.00 บ.ยเูมด้ำ จ. 9,800.00 เกณฑ์รำคำ 1152 /2564  24 พ.ค.64 228701  28 พ.ค.64 คลังยำ
1178 ซ้ือ ยำ 3 รำยกำร 26,108.00 26,108.00 เฉพำะเจำะจง บ.บ.ีเอล็.ฮ้ัว จ 26,108.00 บ.บ.ีเอล็.ฮ้ัว จ 26,108.00 เกณฑ์รำคำ 1153 /2564  24 พ.ค.64 64017402/64017440  28 พ.ค.64 คลังยำ
1179 ซ้ือ ยำ 3 รำยกำร 69,229.00 69,229.00 เฉพำะเจำะจง บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ. 69,229.00 บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ. 69,229.00 เกณฑ์รำคำ 1154 /2564  24 พ.ค.64 1167502953/1167515831  28 พ.ค.64 คลังยำ
1180 ซ้ือ ยำ 4 รำยกำร 97,850.00 97,850.00 เฉพำะเจำะจง บ.เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอนิดัสตร้ี จ. 97,850.00 บ.เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอนิดัสตร้ี จ. 97,850.00 เกณฑ์รำคำ 1155 /2564  24 พ.ค.64 641052964//641054218  1 ม.ิย.64 คลังยำ
1181 ซ้ือ ยำ NSS 1000 ml inj 43,500.00 43,500.00 เฉพำะเจำะจง บ.เยนเนอรัล ฮอสปิตัลโปรดัคส์ จ. 43,500.00 บ.เยนเนอรัล ฮอสปิตัลโปรดัคส์ จ. 43,500.00 เกณฑ์รำคำ 1156 /2564  24 พ.ค.64 21IN08052543  28 พ.ค.64 คลังยำ
1182 ซ้ือ Clcium carbonate 1250 mg 8,999.88 8,999.88 เฉพำะเจำะจง บ.จรูญเภสัช จ. 8,999.88 บ.จรูญเภสัช จ. 8,999.88 เกณฑ์รำคำ 1157 /2564  24 พ.ค.64 IV64060230  1 ม.ิย.64 คลังยำ
1183 ซ้ือ เคร่ืองวดัควำมดันโลหิตอตัโนมัติ 70,000.00 70,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอซีซี เมดิคอล โซลูชั่น จ. 70,000.00 บ.เอซีซี เมดิคอล โซลูชั่น จ. 70,000.00 เกณฑ์รำคำ 1158 /2564  24 พ.ค.64 กำยภำพ
1184 จ้ำง ซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ ำ 2,500.00 2,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยบ ำรุง ทองโต 2,500.00 นำยบ ำรุง ทองโต 2,500.00 เกณฑ์รำคำ 1159 /2564  24 พ.ค.64  12/4  25 พ.ค.64 โรงกรองน้ ำ
1185 จ้ำง ซ่อมตู้เยน็เกบ็เวชภัณฑ์ 2,500.00 2,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยบ ำรุง ทองโต 2,500.00 นำยบ ำรุง ทองโต 2,500.00 เกณฑ์รำคำ 1160 /2564  24 พ.ค.64  13/4  28 พ.ค.64 เทคนิคกำรแพทย์

1186 ซ้ือ วสัดุ 21 รำยกำร 16,537.92 16,537.92 เฉพำะเจำะจง บ.บูรพำพัฒน์อนิเตอร์เทรด จ. 16,537.92 บ.บูรพำพัฒน์อนิเตอร์เทรด จ. 16,537.92 เกณฑ์รำคำ 1161 /2564  24 พ.ค.64 BUIT64-265  27 พ.ค.64 ซ่อมบ ำรุง
1187 จ้ำง เปล่ียนถ่ำยน้ ำมันเคร่ืองรถยนต์ งษ1788 7,695.98 7,695.98 เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำ จี เอน็ ดี ชลบุรี จ. 7,695.98 บ.โตโยต้ำ จี เอน็ ดี ชลบุรี จ. 7,695.98 เกณฑ์รำคำ 1162 /2564  24 พ.ค.64 REP21-01206  25 พ.ค.64 ยำนพำหนะ
1188 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย ์5 รำยกำร 24,300.00 24,300.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ. 24,300.00 บ.เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ. 24,300.00 เกณฑ์รำคำ 1163 /2564  24 พ.ค.64 IV6405291  25 พ.ค.64 OR
1189 ซ้ือ วสัดุเคร่ืองบริโภค 26-31 พ.ค.64 31,463.90 31,463.90 e-bidding หจก.แสนโม่ (สัญญำ10/63 ลว.28พ.ย.62) 31,463.90 หจก.แสนโม่ (สัญญำ10/63 ลว.28พ.ย.62) 31,463.90 เกณฑ์รำคำ 1164 /2564  25 พ.ค.64  1 / 39  31 พ.ค.64 โภชนศำสตร์
1190 ซ้ือ แบตเตอร่ีรถยนต์ กธ-9206 3,250.00 3,250.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสินไทย 1 3,250.00 ร้ำนสินไทย 1 3,250.00 เกณฑ์รำคำ 1165 /2564  25 พ.ค.64  2987/060  28 พ.ค.64 ยำนพำหนะ
1191 จ้ำง ท ำตรำยำง 1,829.70 1,829.70 เฉพำะเจำะจง เสียงศักด์ิบล๊อค 1,829.70 เสียงศักด์ิบล๊อค 1,829.70 เกณฑ์รำคำ 1166 /2564  25 พ.ค.64 12426/246  2 ม.ิย.64 OPD
1192 ซ้ือ แบตเตอร่ีโทรศัพท์ไร้สำย 420.00 420.00 เฉพำะเจำะจง บ.ไทยอนันต์ ชลบรีุ วิทยุ-โทรทัศน์ จ. 420.00 บ.ไทยอนันต์ ชลบรีุ วิทยุ-โทรทัศน์ จ. 420.00 เกณฑ์รำคำ 1167 /2564  25 พ.ค.64 HD6405021  28 พ.ค.64 กำยภำพ
1193 ซ้ือ เคร่ืองชั่งน้ ำหนักพร้อมที่วดัส่วนสูง 20,000.00 20,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอเชีย เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ. 20,000.00 บ.เอเชีย เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ. 20,000.00 เกณฑ์รำคำ 1168 /2564  28 พ.ค.64 IV6402311  7 ม.ิย.64 คลินิกพิเศษ
1194 จ้ำง ซ่อมเคร่ืองติดตำมกำรท ำงำนของหัวใจ 17,800.00 17,800.00 เฉพำะเจำะจง บ.นีโอ เมดิคอล อนิเตอร์เทรดด้ิง จ. 17,800.00 บ.นีโอ เมดิคอล อนิเตอร์เทรดด้ิง จ. 17,800.00 เกณฑ์รำคำ 1169 /2564  28 พ.ค.64 พิเศษ 1
1195 ซ้ือ วสัดุส ำนักงำน 3 รำยกำร 2,428.90 2,428.90 เฉพำะเจำะจง หจก.ชลบุรี สวสัดีมงคล 2,428.90 หจก.ชลบุรี สวสัดีมงคล 2,428.90 เกณฑ์รำคำ 1170 /2564  28 พ.ค.64  10205/205  31 พ.ค.64 ธรุกำร
1196 ซ้ือ ชุดอ ำนวยควำมสะดวกผู้ปว่ย Admit set 42,000.00 42,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอน็เจ.พำวเวอร์ จ. 42,000.00 บ.เอน็เจ.พำวเวอร์ จ. 42,000.00 เกณฑ์รำคำ 1171 /2564  28 พ.ค.64  0031/2564  16 ม.ิย.64 ห้องยำ
1197 ซ้ือ วสัดุงำนบ้ำนงำนครัว 3 รำยกำร 29,100.00 29,100.00 เฉพำะเจำะจง บ.วอีำร์เกรท เคมีเคิล จ. 29,098.65 บ.วอีำร์เกรท เคมีเคิล จ. 29,098.65 เกณฑ์รำคำ 1172 /2564  28 พ.ค.64 IV6406023  2 ม.ิย.64 ส่ิงแวดล้อม
1198 จ้ำง ท ำป้ำยไวนิล 450.00 450.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอกศิลป์ 450.00 ร้ำนเอกศิลป์ 450.00 เกณฑ์รำคำ 1173 /2564  28 พ.ค.64  1/4  9 ม.ิย.64 ธรุกำร
1199 ซ้ือ เคร่ืองวดัควำมดันโลหิตอตัโนมัติฯ 75,000.00 75,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ไบโอ เมดิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ. 75,000.00 บ.ไบโอ เมดิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ. 75,000.00 เกณฑ์รำคำ 1174 /2564  31 พ.ค.64 6400472  29 ม.ิย.64 OPD
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คัดเลือก  
โดยสรุป
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เล่มที่
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ของ

ใช้ประจ ำฝ่ำย/
งำน

เลขที/่วนัที่ของสัญญำ
ใบส่ังซ้ือ/จ้ำง

แบบสรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง
โรงพยาบาลพานทอง
ปีงบประมาณ  2564

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ
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ที่ตกลงซ้ือ/จ้ำง

1200 จ้ำง ซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 13,749.50 13,749.50 เฉพำะเจำะจง บ.ไฮเอฟ คูลล่ิง จ. 13,749.50 บ.ไฮเอฟ คูลล่ิง จ. 13,749.50 เกณฑ์รำคำ 1175 /2564  31 พ.ค.64  IV 6406043 21-ม.ิย.-64 ห้องยำ
1201 ซ้ือ นม NAN AL110 400 g 1,679.90 1,679.90 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 1,679.90 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 1,679.90 เกณฑ์รำคำ 1176 /2564  31 พ.ค.64 5334117304  1 ม.ิย.64 คลังยำ
1202 ซ้ือ ยำ 3 รำยกำร 23,200.00 23,200.00 เฉพำะเจำะจง บ.ที เอน็ พี เฮลท์แคร์ จ. 23,200.00 บ.ที เอน็ พี เฮลท์แคร์ จ. 23,200.00 เกณฑ์รำคำ 1177 /2564  31 พ.ค.64 8210605000  5 ม.ิย.64 คลังยำ
1203 ซ้ือ Chlorhexidine solution 5% 2,940.00 2,940.00 เฉพำะเจำะจง บ.โพส เฮลท์ แคร์ จ. 2,940.00 บ.โพส เฮลท์ แคร์ จ. 2,940.00 เกณฑ์รำคำ 1178 /2564  31 พ.ค.64 72033  2 ม.ิย.64 คลังยำ
1204 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 5,170.80 5,170.80 เฉพำะเจำะจง บ.เอ.เอน็.บ.ี ลำบอรำตอร่ี จ. 5,170.80 บ.เอ.เอน็.บ.ี ลำบอรำตอร่ี จ. 5,170.80 เกณฑ์รำคำ 1179 /2564  31 พ.ค.64 8370401592 15 มิ ย 64 คลังยำ
1205 ซ้ือ ยำ 3 รำยกำร 78,025.00 78,025.00 เฉพำะเจำะจง บ.ว.ีแอนด์.ว ีกรุงเทพ จ. 78,025.00 บ.ว.ีแอนด์.ว ีกรุงเทพ จ. 78,025.00 เกณฑ์รำคำ 1180 /2564  31 พ.ค.64 8210600350  4 ม.ิย.64 คลังยำ
1206 ซ้ือ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 2 รำยกำร 14,400.00 14,400.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนวชิรภัณฑ์ 14,400.00 ร้ำนวชิรภัณฑ์ 14,400.00 เกณฑ์รำคำ 1181 /2564  31 พ.ค.64  42/2053  4 ม.ิย.64 ห้องยำ,ปฐมภูมิ
1207 จ้ำง ซ่อมเคร่ืองกระตุกหัวใจ 55,000.00 55,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.เดลต้ำ เฮลท์แคร์ จ. 55,000.00 บ.เดลต้ำ เฮลท์แคร์ จ. 55,000.00 เกณฑ์รำคำ 1182 /2564  31 พ.ค.64 25640605  1 ก.ค.64 OR
1208 จ้ำง ซ่อมตู้ควบคุมไฟระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 17,548.00 17,548.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอ เอน็ เอม็ เอน็ไวรอนเมนท์ จ. 17,548.00 บ.เอ เอน็ เอม็ เอน็ไวรอนเมนท์ จ. 17,548.00 เกณฑ์รำคำ 1183 /2564  31 พ.ค.64 64062  2 ม.ิย.64 ส่ิงแวดล้อม
1209 ซ้ือ แกส๊หุงต้ม เดือน ม.ิย.64 31,800.00 31,800.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนกจิเจริญแกส๊ 31,800.00 ร้ำนกจิเจริญแกส๊ 31,800.00 เกณฑ์รำคำ 1184 /2564  31 พ.ค.64  048/2364  30 ม.ิย.64 ซักฟอก,โภชนศำสตร์,แผนไทย

1210 ซ้ือ ข้ำวสำร เดือน ม.ิย.64 9,555.00 9,555.00 เฉพำะเจำะจง วสิำหกจิชุมชนแปรรูปข้ำวบ้ำนเนินตำมำก 9,555.00 วสิำหกจิชุมชนแปรรูปข้ำวบ้ำนเนินตำมำก 9,555.00 เกณฑ์รำคำ 1185 /2564  31 พ.ค.64  1/15  30 ม.ิย.64 โภชนศำสตร์
1211 จ้ำง เหมำพนักงำนประกอบอำหำร 17,864.00 17,864.00 เฉพำะเจำะจง นำงปิยะฉัตร  บุญเกดิ 17,864.00 นำงปิยะฉัตร  บุญเกดิ 17,864.00 เกณฑ์รำคำ 1186 /2564  31 พ.ค.64  1/4  30 ม.ิย.64 โภชนศำสตร์
1212 ซ้ือ วสัดุเคร่ืองบริโภค 1-6 ม.ิย.64 34,257.50 34,257.50 e-bidding หจก.แสนโม่ (สัญญำ10/63 ลว.28พ.ย.62) 34,257.50 หจก.แสนโม่ (สัญญำ10/63 ลว.28พ.ย.62) 34,257.50 เกณฑ์รำคำ 1187 /2564  31 พ.ค.64  1 / 40  6 ม.ิย.64 โภชนศำสตร์
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