




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 10,558.00 10,558.00 เฉพาะเจาะจง ร�าน ส.เจริญชัย 10,558.00 ร�าน ส.เจริญชัย อยู8ใกล� ราคากลาง 150/62 2 มค.622 ว.สํานักงาน 3,183.00 3,183.00 เฉพาะเจาะจง ร�านคลังพัสดุ 3,183.00 ร�านคลังพัสดุ อยู8ใกล� ราคากลาง 151/62 2 มค.623 ว.สํานักงาน 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.บีเอสแอนด<เฟรนด< 800.00 ห.จ.ก.บีเอสแอนด<เฟรนด< ตรง spec. ราคากลาง 169/62 2 มค.624 ว.งานบ�านงานครัว 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง ร�านไทยไพรัชช< 5,400.00 ร�านไทยไพรัชช< อยู8ใกล� ราคากลาง 146/62 17 ธค.615 ว.งานบ�านงานครัว 2,285.00 2,285.00 เฉพาะเจาะจง ร�าน ส.เจริญชัย 2,285.00 ร�าน ส.เจริญชัย ตรง spec. ราคากลาง 150/62 2 มค.626 ว.งานบ�านงานครัว 1,088.00 1,088.00 เฉพาะเจาะจง ร�านคลังพัสดุ 1,088.00 ร�านคลังพัสดุ อยู8ใกล� ราคากลาง 151/62 2 มค.627 ว.งานบ�านงานครัว 13,054.00 13,054.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทีทีพี โฮลดิ้งจํากัด 13,054.00 บ.ทีทีพี โฮลดิ้งจํากัด ตรง spec. ราคากลาง 173/62 3 มค.628 ว.งานบ�านงานครัว 2,055.00 2,055.00 เฉพาะเจาะจง ร�านจุFบจิ๊บกะใบบัว 2,055.00 ร�านจุFบจิ๊บกะใบบัว อยู8ใกล� ราคากลาง 175/62 3 มค.629 ว.งานบ�านงานครัว 6,675.00 6,675.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บี เอส แอนด<เฟรนด< 6,675.00 หจก.บี เอส แอนด<เฟรนด< ตรง spec. ราคากลาง 169/62 3 มค.6210 ว.งานบ�านงานครัว 7,350.00 7,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิก�า แพ็คกิ้ง 7,350.00 บริษัท เมดิก�า แพ็คกิ้ง ตรง spec. ราคากลาง 170/62 3 มค.6211 ว.ก8อสร�าง 3,191.00 3,191.00 เฉพาะเจาะจง ร�าน พี.เจ.ซัพพลาย 3,191.00 ร�าน พี.เจ.ซัพพลาย อยู8ใกล� ราคากลาง 214/62 28 มค.6212 ว.คอมพิวเตอร< 18,037.93 18,037.93 เฉพาะเจาะจง บจก. ฟJกเซอร< (ประเทศไทย) 18,037.93 บจก. ฟJกเซอร< (ประเทศไทย) ตรง spec. ราคากลาง 172/62 3 มค.6213 ว.คอมพิวเตอร< 14,160.00 14,160.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.เจ เอส คอมพิวเตอร< 14,160.00 ห.จ.ก.เจ เอส คอมพิวเตอร< อยู8ใกล� ราคากลาง 180/62 7 มค.6214 ว.ไฟฟLา 3,270.00 3,270.00 เฉพาะเจาะจง ร�าน พี.เจ.ซัพพลาย 3,270.00 ร�าน พี.เจ.ซัพพลาย อยู8ใกล� ราคากลาง 214/62 28 มค.6215 ว.น้ํามันเชื้อเพลิงและหล8อลื่น 28,345.00 28,345.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห<ชัยพานิช ชัยนาท 28,345.00 หจก.สิงห<ชัยพานิช ชัยนาท อยู8ใกล� ราคากลาง 149/62 28 ธค.6116 ว.ยานพาหนะและขนส8ง 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิริยะยางยนต<(2018)จํากัด(สาขา 1) 5,000.00 บ.วิริยะยางยนต<(2018)จํากัด(สาขา 1) อยู8ใกล� ราคากลาง 207/62 22 มค.6217 จ�างเหมาตรวจทางห�องปฏิบัติการ 9,215.00 9,215.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย<แลบธนบุรี จํากัด  9,215.00 บริษัท ศูนย<แลบธนบุรี จํากัด  มารับของได� ราคากลาง 31/62 3 มค.6218 ซ8อมแอร<รถยนต< 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิริยะยางยนต<(2018)จํากัด(สาขา 1) 2,600.00 บ.วิริยะยางยนต<(2018)จํากัด(สาขา 1) อยู8ใกล� ราคากลาง 32/62 3 มค.6219 จ�างเหมาทําฟOนปลอม 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนากร  สังข<เพชร< 6,000.00 นายธนากร  สังข<เพชร< มารับของได� ราคากลาง 30/62 2 มค.62สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน มกราคม 2562หน#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 มกราคม 2562หน#วยงาน โรงพยาบาลหนองมะโมงผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ20 จ�างเหมาทําฟOนปลอม 2,750.00 2,750.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒน<ชัย  พรเกษมศิริ 2,750.00 นายสุวัฒน<ชัย  พรเกษมศิริ มารับของได� ราคากลาง 34/62 21มค.6221 เช8าเครื่องอ8านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย< 4,173.00 4,173.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอซี ควอลิตี้ ซิสเท็ม จํากัด 4,173.00 บริษัท ไอซี ควอลิตี้ ซิสเท็ม จํากัด ภาพรวมจังหวัด ข�อตกลง76/61 28 กย.6122 จ�างเหมาทําความสะอาด 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง ร�าน พี.บี.ก็อบปRS 1,100.00 ร�าน พี.บี.ก็อบปRS ปฏิบัตืได�ตามสัญญาที่กําหนด 35/62 16 มค.6223 เช8าระบบติดตามยานพาหนะแบบ online 7,556.34 7,556.34 เฉพาะเจาะจง บ.อินเตอร<เทรด เซลล< จํากัด 7,556.34 บ.อินเตอร<เทรด เซลล< จํากัด ภาพรวมจังหวัด 37/62 16 มค.6224 จ�างเหมาทําอาหารผู�ปXวย 2,584.00 2,584.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย<ถ8ายเอกสารวีรยา 2,584.00 ศูนย<ถ8ายเอกสารวีรยา อยู8ใกล� ราคากลาง 38/62 22 มค.6225 จ�างเหมาถ8ายเอกสาร 37,878.00 37,878.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.กิตติชัย คลีนนิ่ง 37,878.00 ห.จ.ก.กิตติชัย คลีนนิ่ง อยู8ใกล� ราคากลาง สัญญา341/61 28 กย.6126 ครุภัณฑ<โฆษณาและเผยแพร8 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอFกซ<เซ�นส< อินฟอร<เมชั่น เซอร<วิส จํากัด 700.00 บ.เอFกซ<เซ�นส< อินฟอร<เมชั่น เซอร<วิส จํากัด ภาพรวมจังหวัด ข�อตกลง77/61 28 กย.6127 เช8ารถตู� 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ< เทรดดิ้ง จํากัด 30,000.00 บ.โอเร็กซ< เทรดดิ้ง จํากัด ตรง spec. ราคากลาง สัญญา280/61 22 มิย.6128 จ�างเหมา CG 4,943.40 4,943.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอซี ควอลิตี้ ซิสเท็ม จํากัด 4,943.40 บริษัท ไอซี ควอลิตี้ ซิสเท็ม จํากัด อยู8ใกล� ราคากลาง ข�อตกลง76/61 28 กย.6129 วัสดุทันตกรรม 36,680.00 36,680.00 เฉพาะเจาะจง นส.สีนวล  เหมือนมอญ 36,680.00 นส.สีนวล  เหมือนมอญ อยู8ใกล� ราคากลาง 26/62 28 ธค.6230 วัสดุการแพทย< 52,572.80 52,572.80 เฉพาะเจาะจง บ.ฟOนเทียมไทย จํากัด 52,572.80 บ.ฟOนเทียมไทย จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 27/62 28 ธค.6231 จ�างเหมา(โครงการ) 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย<ถ8ายเอกสารวีรยา 900.00 ศูนย<ถ8ายเอกสารวีรยา อยู8ใกล� ราคากลาง 23/62 27 ธค.6132 จ�างเหมา(โครงการ) 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย<ถ8ายเอกสารวีรยา 450.00 ศูนย<ถ8ายเอกสารวีรยา อยู8ใกล� ราคากลาง 24/62 27 ธค.6133 ว.สํานักงาน(โครงการ) 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง หสม.นงลักษณ<การพิมพ< 10,000.00 หสม.นงลักษณ<การพิมพ< อยู8ใกล� ราคากลาง 121/62 27 ธค.6134 ว.สํานักงาน(โครงการ) 7,175.00 7,175.00 เฉพาะเจาะจง ร�านหนองมะโมงการพิมพ< 7,175.00 ร�านหนองมะโมงการพิมพ< อยู8ใกล� ราคากลาง 135/62 11 ธค.6135 ว.งานบ�านงานครัว(โครงการ) 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อุปกรณ<การแพทย< จํากัด 3,600.00 บริษัท เอ็มที อุปกรณ<การแพทย< จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 147/62 17 ธค.6136 ว.วิทยาศาสตร<(โครงการ) 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อุปกรณ<การแพทย< จํากัด 2,000.00 บริษัท เอ็มที อุปกรณ<การแพทย< จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 161/62 17 ธค.6137 ว.สํานักงาน(โครงการ) 2,720.00 2,720.00 เฉพาะเจาะจง ร�านหนองมะโมงการพิมพ< 2,720.00 ร�านหนองมะโมงการพิมพ< อยู8ใกล� ราคากลาง 148/62 17 ธค.6138 จ�างเหมา(โครงการ) 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร�านหนองมะโมงการพิมพ< 1,800.00 ร�านหนองมะโมงการพิมพ< อยู8ใกล� ราคากลาง 28/62 28 ธค.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 มกราคม 2562หน#วยงาน โรงพยาบาลหนองมะโมงผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ39 จ�างเหมา(โครงการ) 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคประเสริฐบริการ 35,000.00 หจก.โชคประเสริฐบริการ อยู8ใกล� ราคากลาง 29/62 2 มค.6240 วัสดุการแพทย< (โครงการ) 29,520.00 29,520.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มทีอุปกรณ<การแพทย< จํากัด 29,520.00 บ.เอ็มทีอุปกรณ<การแพทย< จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 160/62 2 มค.6241 ว.สํานักงาน(โครงการ) 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร�าน ส.เจริญชัย 2,000.00 ร�าน ส.เจริญชัย อยู8ใกล� ราคากลาง 179/62 7 มค.6242 ว.สํานักงาน(โครงการ) 1,240.00 1,240.00 เฉพาะเจาะจง ร�าน ส.เจริญชัย 1,240.00 ร�าน ส.เจริญชัย อยู8ใกล� ราคากลาง 184/62 11 มค.6243 ว.สํานักงาน(โครงการ) 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง ร�าน ส.เจริญชัย 3,900.00 ร�าน ส.เจริญชัย อยู8ใกล� ราคากลาง 185/62 11 มค.6244 จ�างเหมา(โครงการ) 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ  กลิ่นซ�อน 700.00 นายสุเทพ  กลิ่นซ�อน อยู8ใกล� ราคากลาง 36/62 11 มค.6245 ว.สํานักงาน(โครงการ) 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร�าน ส.เจริญชัย 1,000.00 ร�าน ส.เจริญชัย อยู8ใกล� ราคากลาง 215/62 11 มค.6246 จ�างเหมา CG(โครงการ) 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นส.ผ8องศรี   ศรีเมือง 600.00 นส.ผ8องศรี   ศรีเมือง CG ราคากลาง 47/61/62 11 มค.6247 ว.สํานักงาน(โครงการ) 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง มูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร<ในพระราชูปถัมป̂ 24,000.00 มูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร< ตรง spec. ราคากลาง 182/62 11 มค.6248 ว.สํานักงาน(โครงการ) 7,425.00 7,425.00 เฉพาะเจาะจง ร�าน ส.เจริญชัย 7,425.00 ร�าน ส.เจริญชัย อยู8ใกล� ราคากลาง 183/62 11 มค.6249 วัสดุการแพทย< 26,170.00 26,170.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พี.เอ็น. โปรดักส< นครสวรรค< 26,170.00 หจก. พี.เอ็น. โปรดักส< นครสวรรค< ตรง spec. ราคากลาง 158/62 3 มค.6250 วัสดุการแพทย< 3,849.86 3,849.86 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร<มา จํากัด 3,849.86 บริษัท ซิลลิค ฟาร<มา จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 161/62 3 มค.6251 วัสดุการแพทย< 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.ชรินทร<เฮ็ลธ<แคร< 13,000.00 ห.จ.ก.ชรินทร<เฮ็ลธ<แคร< ตรง spec. ราคากลาง 177/62 3 มค.6252 วัสดุการแพทย< 7,150.00 7,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทFอปโปร อินเตอร<เนชั่นแนล จํากัด 7,150.00 บริษัท ทFอปโปร อินเตอร<เนชั่นแนล จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 164/62 3 มค.6253 วัสดุการแพทย< 17,547.60 17,547.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ< เทรดดิ้ง จํากัด 17,547.60 บริษัท โอเร็กซ< เทรดดิ้ง จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 162/62 3 มค.6254 วัสดุการแพทย< 25,380.00 25,380.00 เฉพาะเจาะจง หจก. บี เอส แอนด< เฟรนด< 25,380.00 หจก. บี เอส แอนด< เฟรนด< ตรง spec. ราคากลาง 168/62 3 มค.6255 วัสดุการแพทย< 6,840.00 6,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร< อินดัสตรี้ จํากัด 6,840.00 บริษัท บีเวอร< อินดัสตรี้ จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 166/62 3 มค.6256 วัสดุการแพทย< 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.นิภานันท< เซล แอนด< เซอร<วิช จํากัด 5,000.00 บ.นิภานันท< เซล แอนด< เซอร<วิช จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 174/62 3 มค.6257 วัสดุการแพทย< 32,967.50 32,967.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร< เมดิคัล จํากัด 32,967.50 บริษัท ไอแคร< เมดิคัล จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 165/62 2 มค.62



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 มกราคม 2562หน#วยงาน โรงพยาบาลหนองมะโมงผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ58 วัสดุการแพทย< 47,665.80 47,665.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 47,665.80 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 167/62 3 มค.6259 วัสดุการแพทย< 34050 34050 เฉพาะเจาะจง ร�านแต�ฮงหลีอFอกซิเย8น 34050 ร�านแต�ฮงหลีอFอกซิเย8น ตรง spec. ราคากลาง 198/62 16 มค.6260 วัสดุวิทยาศาสตร< 66,294.00 66,294.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ล็อคอินส< เมดิคอล จํากัด 66,294.00 บริษัท ล็อคอินส< เมดิคอล จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 155/62 2 มค.6261 วัสดุวิทยาศาสตร< 71,410.00 71,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย ไดแอ็กนอสติก จํากัด 71,410.00 บริษัท ไทย ไดแอ็กนอสติก จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 154/62 2 มค.6262 วัสดุวิทยาศาสตร< 6,290.00 6,290.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเมอร<เชียล ซายส< จํากัด 6,290.00 บริษัท คอมเมอร<เชียล ซายส< จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 153/62 2 มค.6263 วัสดุวิทยาศาสตร< 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟJร<มเมอร< จํากัด 5,000.00 บริษัท เฟJร<มเมอร< จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 156/62 2 มค.6264 วัสดุวิทยาศาสตร< 5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จํากัด 5,700.00 บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 157/62 2 มค.6265 วัสดุวิทยาศาสตร< 12,419.00 12,419.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร< แอFดวานซ< จํากัด 12,419.00 บริษัท แล็บมาสเตอร< แอFดวานซ< จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 176/62 2 มค.6266 วัสดุวิทยาศาสตร< 8,988.00 8,988.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 8,988.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 181/62 2 มค.6267 เวชภัณฑ<ยา 10,053.10 10,053.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร<มา จํากัด 10,053.10 บริษัท ซิลลิค ฟาร<มา จํากัด ตรง spec/ราคากลาง 186/62 16 ม.ค. 6268 เวชภัณฑ<ยา 12,600.00 12,600.00 เฉพาะเจาะจง สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 12,600.00 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ตรง spec/ราคากลาง 187/62 16 ม.ค. 6269 เวชภัณฑ<ยา 118,848.46 118,848.46 เฉพาะเจาะจง องค<การเภสัชกรรม 118,848.46 องค<การเภสัชกรรม ตรง spec/ราคากลาง 188/62 16 ม.ค. 6270 เวชภัณฑ<ยา 7,605.84 7,605.84 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จํากัด 7,605.84 บริษัท แสงไทยเมดิคอล จํากัด ตรง spec/ราคากลาง 189/62 16 ม.ค. 6271 เวชภัณฑ<ยา 3,483.00 3,483.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ห�างขายยาตราเจ็ดดาว จํากัด 3,483.00 บริษัท ห�างขายยาตราเจ็ดดาว จํากัด ตรง spec/ราคากลาง 190/62 16 ม.ค. 6272 เวชภัณฑ<ยา 14,820.00 14,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอสถ อินเตอร< แลบบอราทอรีส< จํากัด 14,820.00 บริษัท โอสถ อินเตอร< แลบบอราทอรีส< จํากัด ตรง spec/ราคากลาง 191/62 16 ม.ค. 6273 เวชภัณฑ<ยา 18,560.00 18,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวไลฟ̂ ฟาร<ม8า จํากัด 18,560.00 บริษัท นิวไลฟ̂ ฟาร<ม8า จํากัด ตรง spec/ราคากลาง 192/62 16 ม.ค. 6274 เวชภัณฑ<ยา 34,180.00 34,180.00 เฉพาะเจาะจง ยริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน) 34,180.00 ยริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน) ตรง spec/ราคากลาง 193/62 16 ม.ค. 6275 เวชภัณฑ<ยา 4,934.00 4,934.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปJตัล โปรดัคส< จํากัด(มหาชน) 4,934.00 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปJตัล โปรดัคส< จํากัด(มหาชน) ตรง spec/ราคากลาง 194/62 16 ม.ค. 6276 เวชภัณฑ<ยา 34,650.00 34,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด<.วี.กรุงเทพฯ จํากัด(สํานักงานใหญ8) 34,650.00 บริษัท วี.แอนด<.วี.กรุงเทพฯ จํากัด(สํานักงานใหญ8) ตรง spec/ราคากลาง 195/62 16 ม.ค. 62



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 มกราคม 2562หน#วยงาน โรงพยาบาลหนองมะโมงผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ77 เวชภัณฑ<ยา 10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หมอยาไทย 101 จํากัด(สํานักงานใหญ8) 10,200.00 บริษัท หมอยาไทย 101 จํากัด(สํานักงานใหญ8) ตรง spec/ราคากลาง 196/62 16 ม.ค. 6278 เวชภัณฑ<ยา 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร<ลินฟาร<มาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด35,000.00 บริษัท เบอร<ลินฟาร<มาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัดตรง spec/ราคากลาง 197/62 16 ม.ค. 6279 เวชภัณฑ<ยา 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟJค เฮลธ<แคร< (ไทยแลนด<) จํากัด 4,900.00 บริษัท แปซิฟJค เฮลธ<แคร< (ไทยแลนด<) จํากัด ตรง spec/ราคากลาง 200/62 16 ม.ค. 6280 เวชภัณฑ<ยา 10,350.00 10,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาตาร<แลบ (2517) จํากัด 10,350.00 บริษัท พาตาร<แลบ (2517) จํากัด ตรง spec/ราคากลาง 201/62 16 ม.ค. 6281 เวชภัณฑ<ยา 22,496.00 22,496.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร<มาดิกา จํากัด 22,496.00 บริษัท ฟาร<มาดิกา จํากัด ตรง spec/ราคากลาง 202/62 16 ม.ค. 6282 เวชภัณฑ<ยา 10,640.00 10,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท<แคร< จํากัด(สํานักงานใหญ8) 10,640.00 บริษัท ที เอ็น พี เฮลท<แคร< จํากัด(สํานักงานใหญ8) ตรง spec/ราคากลาง 203/62 16 ม.ค. 6283 เวชภัณฑ<ยา 8,640.00 8,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด 8,640.00 บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด ตรง spec/ราคากลาง 204/62 16 ม.ค. 6284 เวชภัณฑ<ยา 3,570.00 3,570.00 เฉพาะเจาะจง ห�างหุ�นส8วนจํากัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ 3,570.00 ห�างหุ�นส8วนจํากัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ ตรง spec/ราคากลาง 205/62 16 ม.ค. 6285 เวชภัณฑ<ยา 78,000.00 78,000.00 เฉพาะเจาะจง สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 78,000.00 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ตรง spec/ราคากลาง 206/62 16 ม.ค. 6286 เวชภัณฑ<ยา 19,200.00 19,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเอฟดี จํากัด 19,200.00 บริษัท ไทยเอฟดี จํากัด ตรง spec/ราคากลาง 208/62 22 ม.ค. 6287 เวชภัณฑ<ยา 6,085.00 6,085.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส<(1979) จํากัด 6,085.00 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส<(1979) จํากัด ตรง spec/ราคากลาง 209/62 22 ม.ค. 6288 เวชภัณฑ<ยา 3,360.00 3,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด 3,360.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด ตรง spec/ราคากลาง 210/62 22 ม.ค. 6289 เวชภัณฑ<ยา 2,790.00 2,790.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส<(1979) จํากัด 2,790.00 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส<(1979) จํากัด ตรง spec/ราคากลาง 211/62 22 ม.ค. 6290 เวชภัณฑ<ยา 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมด�า จํากัด สํานักงานใหญ8 3,000.00 บริษัท ยูเมด�า จํากัด สํานักงานใหญ8 ตรง spec/ราคากลาง 212/62 22 ม.ค. 6291 เวชภัณฑ<ยา 17,118.00        17,118.00      ขอรับสนับสนุน รพ.สรรคบุรี 17,118.00     รพ.สรรคบุรี นโยบายฯสนับสนุนร.พ.สมุนไพรGMPชน. 0032.001/053 15 ม.ค. 62


