




แบบ สขร. 1ที่ งานจัดซื้อจัดจ�าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อ/จ�าง ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคาที่ซื้อ-จ�าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ�าง/สัญญา/ข�อตกลง วันที่ของสัญญา/ข�อตกลงในการซื้อ-จ�าง1 ว.สํานักงาน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร�าน พี.บี.ก5อบป67 1,000.00 ร�าน พี.บี.ก5อบป67 อยู8ใกล� ราคากลาง 116/62 29 พย.612 ว.งานบ�านงานครัว 3,359.80 3,359.80 เฉพาะเจาะจง ร�านเวชพงศAโอสถ(ฮกอันตึ้ง) 3,359.80 ร�านเวชพงศAโอสถ(ฮกอันตึ้ง) ราคากลาง 103/62 23-พ.ย.-613 ว.งานบ�านงานครัว 2,340.00 2,340.00 เฉพาะเจาะจง ร�านจุ5บจิ๊บกะใบบัว 2,340.00 ร�านจุ5บจิ๊บกะใบบัว อยู8ใกล� ราคากลาง 119/62 3-ธ.ค.-614 ว.น้ํามันเชื้อเพลิงและหล8อลื่น 25,390.00 25,390.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สิงหAชัยพานิช ชัยนาท 25,390.00 หจก.สิงหAชัยพานิช ชัยนาท อยู8ใกล� ราคากลาง 118/62 30-พ.ย.-615 จ�างเหมากําจัดขยะติดเชื้อ 4,483.30 4,483.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอซี ควอลิตี้ ซิสเท็ม จํากัด 4,483.30 บริษัท ไอซี ควอลิตี้ ซิสเท็ม จํากัด ภาพรวมจังหวัด ข�อตกลง76/61 28 กย.616 จ�างเหมาทําปKายไวนิล 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร�านหนองมะโมงการพิมพA 1,500.00 ร�านหนองมะโมงการพิมพA อยู8ใกล� ราคากลาง 18 3 ธค.617 จ�างเหมาตรวจทางห�องปฏิบัติการ 11,422.00 11,422.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยAแลบธนบุรี จํากัด  11,422.00 บริษัท ศูนยAแลบธนบุรี จํากัด  มารับของได� ราคากลาง 19 3 ธค.618 จ�างเหมาไถปรับดิน 2250.00 2250.00 เฉพาะเจาะจง นายอํานาจ  ศักดิ์ดี 2250.00 นายอํานาจ  ศักดิ์ดี อยู8ใกล� ราคากลาง 20 11 ธค.619 จ�างเหมาสอบเทียบเครื่องมือแพทยA 5,243.00 5,243.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอ แลบ เซ็นเตอรA จํากัด 5,243.00 บ.ไบโอ แลบ เซ็นเตอรA จํากัด ราคากลาง 21 11 ธค.6110 จ�างเหมาสอบเทียบเครื่องมือแพทยA 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอ พลัส เมดิคอล จํากัด 5,350.00 บ.ไบโอ พลัส เมดิคอล จํากัด ราคากลาง 22 11 ธค.6111 จ�างเหมาถ8ายเอกสาร 3,015.50 3,015.50 เฉพาะเจาะจง ศูนยAถ8ายเอกสารวีรยา 3,015.50 ศูนยAถ8ายเอกสารวีรยา อยู8ใกล� ราคากลาง 17 30 พย.6112 จ�างเหมาทําความสะอาด 37,878.00 37,878.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.กิตติชัย คลีนนิ่ง 37,878.00 ห.จ.ก.กิตติชัย คลีนนิ่ง ปฏิบัตืได�ตามสัญญาที่กําหนด สัญญา341/61 28 กย.6113 จ�างเหมาทําอาหารผู�ปNวย 28,980.00 28,980.00 เฉพาะเจาะจง นส.สีนวล  เหมือนมอญ 28,980.00 นส.สีนวล  เหมือนมอญ อยู8ใกล� ราคากลาง 16 30 พย.6114 เช8าระบบติดตามยานพาหนะแบบ online 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ5กซAเซ�นสA อินฟอรAเมชั่น เซอรAวิส จํากัด 700.00 บ.เอ5กซAเซ�นสA อินฟอรAเมชั่น เซอรAวิส จํากัด ภาพรวมจังหวัด ข�อตกลง77/61 28 กย.6115 เช8าเครื่องอ8านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรยA 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซA เทรดดิ้ง จํากัด 30,000.00 บ.โอเร็กซA เทรดดิ้ง จํากัด ราคากลาง สัญญา280/61 22 มิย.6116 ว.สํานักงาน(โครงการ) 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร�านเจริญภรพานิช 3,000.00 ร�านเจริญภรพานิช อยู8ใกล� ราคากลาง 117/62 30 พย.6117 ว.สํานักงาน(โครงการ) 1,396.00 1,396.00 เฉพาะเจาะจง ร�าน ส.เจริญชัย 1,396.00 ร�าน ส.เจริญชัย อยู8ใกล� ราคากลาง 120/62 30 เมย.6118 จ�างเหมา CG(โครงการ) 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นส.ผ8องศรี   ศรีเมือง 600.00 นส.ผ8องศรี   ศรีเมือง CG ราคากลาง 47/61 30 เมย.6119 ว.สํานักงาน(โครงการ) 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร�าน ส.เจริญชัย 5,000.00 ร�าน ส.เจริญชัย อยู8ใกล� ราคากลาง 133/62 11 ธค.61สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน ธันวาคม 2561หน"วยงาน โรงพยาบาลหนองมะโมงผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ



แบบ สขร. 1ที่ งานจัดซื้อจัดจ�าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อ/จ�าง ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคาที่ซื้อ-จ�าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ�าง/สัญญา/ข�อตกลง วันที่ของสัญญา/ข�อตกลงในการซื้อ-จ�างสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน ธันวาคม 2561หน"วยงาน โรงพยาบาลหนองมะโมงผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ20 ว.สํานักงาน(โครงการ) 3,994.00 3,994.00 เฉพาะเจาะจง ร�าน ส.เจริญชัย 3,994.00 ร�าน ส.เจริญชัย อยู8ใกล� ราคากลาง 145/62 17 ธค.6121 วัสดุการแพทยA 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 4,494.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 134/62 11 ธค.6122 วัสดุการแพทยA 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บี เอส แอนดA เฟรนดA 5,000.00 หจก.บี เอส แอนดA เฟรนดA ตรง spec. ราคากลาง 130/62 3 ธค.6123 วัสดุการแพทยA 9,950.00 9,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จํากัด 9,950.00 บริษัท ไบโอคอททอน จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 132/62 11 ธค.6124 วัสดุการแพทยA 1,947.40 1,947.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซA เทรดดิ้ง จํากัด 1,947.40 บริษัท โอเร็กซA เทรดดิ้ง จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 144/62 11 ธค.6125 วัสดุการแพทยA 15,500.00 15,500.00 เฉพาะเจาะจง ร�าน แต�ฮงหลีอ5อกซิเย8น 15,500.00 ร�าน แต�ฮงหลีอ5อกซิเย8น ตรง spec. ราคากลาง 131/62 3 ธค.6126 วัสดุวิทยาศาสตรA 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จํากัด 3,000.00 บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 125/62 3 ธค.6127 วัสดุวิทยาศาสตรA 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย ไดแอ็กนอสติก จํากัด 30,000.00 บริษัท ไทย ไดแอ็กนอสติก จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 124/62 3 ธค.6128 วัสดุวิทยาศาสตรA 136,567.00 136,567.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ล็อคอินสA เมดดิคอล จํากัด 136,567.00 บริษัท ล็อคอินสA เมดดิคอล จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 123/62 3 ธค.6129 วัสดุวิทยาศาสตรA 3,609.20 3,609.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอรA แอ5ดวานซA จํากัด 3,609.20 บริษัท แล็บมาสเตอรA แอ5ดวานซA จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 126/62 3 ธค.6130 วัสดุวิทยาศาสตรA 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เจเจไอ ไบโอเทค 6,500.00 หจก. เจเจไอ ไบโอเทค ตรง spec. ราคากลาง 127/62 3 ธค.6131 วัสดุวิทยาศาสตรA 1,498.00 1,498.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 1,498.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 128/62 3 ธค.6132 วัสดุวิทยาศาสตรA 1,712.00 1,712.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารAมา จํากัด 1,712.00 บริษัท ซิลลิค ฟารAมา จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 129/62 3 ธค.6133 เวชภัณฑAยา 97,768.95 97,768.95 เฉพาะเจาะจง องคAการเภสัชกรรม 97,768.95 องคAการเภสัชกรรม ตรง spec/ราคากลาง 122/62 3 ธ.ค. 6134 เวชภัณฑAยา 744.72 744.72 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารAมาซูติคอล จํากัด 744.72 บริษัท สยามฟารAมาซูติคอล จํากัด ตรง spec/ราคากลาง 136/62 11 ธ.ค. 6135 เวชภัณฑAยา 6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่สA(1969)จํากัด 6,900.00 บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่สA(1969)จํากัด ตรง spec/ราคากลาง 137/62 11 ธ.ค. 6136 เวชภัณฑAยา 19,688.00 19,688.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลAม เคลเลอรA โลจิสติกสA จํากัด 19,688.00 บริษัท ดีทแฮลAม เคลเลอรA โลจิสติกสA จํากัด ตรง spec/ราคากลาง 138/62 11 ธ.ค. 6137 เวชภัณฑAยา 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟารAมา จํากัด 9,900.00 บริษัท ที.แมน ฟารAมา จํากัด ตรง spec/ราคากลาง 139/62 11 ธ.ค. 6138 เวชภัณฑAยา 19,600.00 19,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาซา แลบ จํากัด (สํานักงานใหญ8) 19,600.00 บริษัท มาซา แลบ จํากัด (สํานักงานใหญ8) ตรง spec/ราคากลาง 140/62 11 ธ.ค. 61



แบบ สขร. 1ที่ งานจัดซื้อจัดจ�าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อ/จ�าง ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคาที่ซื้อ-จ�าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ�าง/สัญญา/ข�อตกลง วันที่ของสัญญา/ข�อตกลงในการซื้อ-จ�างสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน ธันวาคม 2561หน"วยงาน โรงพยาบาลหนองมะโมงผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ39 เวชภัณฑAยา 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเป67ยน จํากัด 2,700.00 บริษัท ยูโทเป67ยน จํากัด ตรง spec/ราคากลาง 141/62 11 ธ.ค. 6140 เวชภัณฑAยา 8,006.00 8,006.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟารAมาซูติคอล จํากัด8,006.00 บริษัท แอตแลนติค ฟารAมาซูติคอล จํากัด ตรง spec/ราคากลาง 142/62 11 ธ.ค. 6141 เวชภัณฑAยา 104,840.00 104,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรAลินฟารAมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด 104,840.00 บริษัท เบอรAลินฟารAมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด ตรง spec/ราคากลาง 143/62 11 ธ.ค. 61


