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1 จางเหมาถายเอกสาร 4,077.50        4,077.50     เฉพาะเจาะจง ศูนยถายเอกสารวีรยา 4,077.50 ศูนยถายเอกสารวีรยา 4,077.50 ตรง spec. ราคากลาง 123/63 30/07/63

2 จางเหมาทําอาหาร 34,250.00 34,250.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวสีนวล เหมือนมอญ 34,250.00 นางสาวสีนวล เหมือนมอญ 34,250.00 ตรง spec. ราคากลาง 124/63 31/07/63

3 จางเหมากําจัดขยะติดเชื้อ 3,801.71        3,801.71     เฉพาะเจาะจง ไอซี ควอลิตี้ ซิสเท็ม จํากัด 3,801.71 ไอซี ควอลิตี้ ซิสเท็ม จํากัด 3,801.71 ภาพรวมจังหวัด 125/63 31/07/63

4 จางเหมาตรวจทางหองปฏิบัติการ 14,873.00      14,873.00   เฉพาะเจาะจง ศูนยแลบธนบุรี จํากัด 14,873.00 ศูนยแลบธนบุรี จํากัด 14,873.00 มารับของได ราคากลาง 127/63 09/07/63

5 จางเหมาทําฟนปลอม 358.40          358.40       เฉพาะเจาะจง ฟนเทียมไทย จํากัด 358.40 ฟนเทียมไทย จํากัด 358.40 ตรง spec. ราคากลาง 128/63 09/07/63

6 จางเหมาจางทั่วไป 83,855.90      83,855.90   เฉพาะเจาะจง เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จํากัด 83,855.90 เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จํากัด 83,855.90 ตรง spec. ราคากลาง 129/63 09/07/63

7 จางเหมาบํารุงรักษาเชิงปองกัน 2,500.00        2,500.00     เฉพาะเจาะจง วิริยะยางยนต(2018)จํากัด(สาขา 1) 2,500.00 วิริยะยางยนต(2018)จํากัด(สาขา 1) 2,500.00 ตรง spec. ราคากลาง 130/63 03/07/63

8 จางเหมาบํารุงรักษาเชิงปองกัน 4,179.31        4,179.31     เฉพาะเจาะจง โตโยตาชัยนาท2015จํากัด 4,179.31 โตโยตาชัยนาท2015จํากัด 4,179.31 ตรง spec. ราคากลาง 131/63 09/07/63

9 จางเหมาจางทั่วไป 7,500.00        7,500.00     เฉพาะเจาะจง นายวรวิชญ ใจหลัก 7,500.00 นายวรวชิญ ใจหลัก 7,500.00 ตรง spec. ราคากลาง 132/63 15/07/63

10 จางเหมาทําความสะอาดอาคาร 37,878.00      37,878.00   เฉพาะเจาะจง กิตติชัย คลีนนิ่ง 37,878.00 กิตติชัย คลีนนิ่ง 37,878.00 ตรง spec. ราคากลาง 255/62 31/07/63

11 จางเหมาจางทั่วไป 190,000.00    190,000.00  เฉพาะเจาะจง นพรัตนการคา 190,000.00 นพรัตนการคา 190,000.00 ตรง spec. ราคากลาง 258/63 24/07/63

12 จางเหมาจางทั่วไป 1,500.00        1,500.00     เฉพาะเจาะจง ผองศรี ศรีเมือง 1,500.00 ผองศรี ศรีเมือง 1,500.00 ตรง spec. ราคากลาง 27/62 31/07/63

13 เชา PACS 30,000.00 30,000.00   เฉพาะเจาะจง โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด 30,000.00 โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด 30,000.00 ราคากลาง 287/63 31/07/63

14 เชา GPS 749.00 749.00       เฉพาะเจาะจง เอ็กซเซนส อินฟอรเมชั่นเซอรวสิ จํากัด 749.00 เอ็กซเซนส อินฟอรเมชั่นเซอรวสิ จํากัด 749.00 ภาพรวมจังหวัด 29/62 31/07/63

15 จางเหมาจางทั่วไป 600.00 600.00       เฉพาะเจาะจง จันทรฉาย จบศรี 600.00 จันทรฉาย จบศรี 600.00 ตรง spec. ราคากลาง 98/63 31/07/63

16 จางเหมาจางทั่วไป 600.00 600.00       เฉพาะเจาะจง วนิดา คําหวาน 600.00 วนิดา คําหวาน 600.00 ตรง spec. ราคากลาง 99/63 31/07/63

17 วัสดุยา          12,000.00 12,000.00   เฉพาะเจาะจง คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด 12,000.00 คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด 12,000.00 ตรง spec. ราคากลาง 527/63 15/07/63

18 วัสดุยา          16,700.00 16,700.00   เฉพาะเจาะจง เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด 16,700.00 เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด 16,700.00 ตรง spec. ราคากลาง 528/63 15/07/63

19 วัสดุยา          17,340.00 17,340.00   เฉพาะเจาะจง ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด 17,340.00 ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด 17,340.00 ตรง spec. ราคากลาง 529/63 15/07/63

20 วัสดุยา          2,953.32 2,953.32     เฉพาะเจาะจง แสงไทยเมดิคอล จํากัด 2,953.32 แสงไทยเมดิคอล จํากัด 2,953.32 ตรง spec. ราคากลาง 530/63 15/07/63

21 วัสดุยา          11,160.00 11,160.00   เฉพาะเจาะจง ภิญโญฟารมาซี 11,160.00 ภิญโญฟารมาซี 11,160.00 ตรง spec. ราคากลาง 531/63 15/07/63

ผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ซื้อ-จาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

หนวยงาน โรงพยาบาลหนองมะโมง
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22 วัสดุยา          14,400.00 14,400.00   เฉพาะเจาะจง เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตร้ี จํากัด 14,400.00 เบอรลินฟารมาซูตคิอลอินดัสตร้ี จํากัด 14,400.00 ตรง spec. ราคากลาง 532/63 15/07/63

23 วัสดุยา          100,185.92 100,185.92  เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 100,185.92 องคการเภสัชกรรม 100,185.92 ตรง spec. ราคากลาง 533/63 15/07/63

24 วัสดุยา          101,700.00 101,700.00  เฉพาะเจาะจง เบอรลินฟารมาซูตคิอลอินดัสตร้ี จํากัด 101,700.00 เบอรลินฟารมาซูตคิอลอินดัสตร้ี จํากัด 101,700.00 ตรง spec. ราคากลาง 534/63 20/07/63

25 วัสดุยา          28,500.00      28,500.00   เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด 28,500.00 เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จํากัด 28,500.00 ตรง spec. ราคากลาง 535/63 20/07/63

26 วัสดุยา          35,000.00 35,000.00   เฉพาะเจาะจง เกรทเตอรมายบาซิน จํากัด 35,000.00 เกรทเตอรมายบาซิน จํากัด 35,000.00 ตรง spec. ราคากลาง 536/63 20/07/63

27 สมุนไพร     18,800.00 18,800.00   เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลสรรคบุรี 18,800.00 โรงพยาบาลสรรคบุรี 18,800.00 ตรง spec. ราคากลาง 1178/63 31/07/63

28 วัสดุการแพทย 26,915.85 26,915.85   เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 26,915.85 ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 26,915.85   ตรง spec. ราคากลาง 505/63 08/07/63

29 วัสดุการแพทย 4,750.00 4,750.00     เฉพาะเจาะจง บี เอส แอนด เฟรนด 4,750.00 บี เอส แอนด เฟรนด 4,750.00     ตรง spec. ราคากลาง 506/63 08/07/63

30 วัสดุการแพทย 41,029.15 41,029.15   เฉพาะเจาะจง โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด 41,029.15 โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด 41,029.15 ตรง spec. ราคากลาง 507/63 08/07/63

31 วัสดุการแพทย 8,360.00 8,360.00     เฉพาะเจาะจง เอฟ.ซ.ีพี.จํากัด 8,360.00 เอฟ.ซ.ีพี.จํากัด 8,360.00 ตรง spec. ราคากลาง 508/63 08/07/63

32 วัสดุการแพทย 3,780.00 3,780.00     เฉพาะเจาะจง แอสเซนท เมดิคอล จํากัด 3,780.00 แอสเซนท เมดิคอล จํากัด 3,780.00 ตรง spec. ราคากลาง 509/63 08/07/63

33 วัสดุการแพทย 4,350.00 4,350.00     เฉพาะเจาะจง ทรู เมดิคอล จํากัด 4,350.00 ทรู เมดิคอล จํากัด 4,350.00 ตรง spec. ราคากลาง 510/63 08/07/63

34 วัสดุการแพทย 2,700.00 2,700.00     เฉพาะเจาะจง เอลิสต ซัพพลาย จํากัด 2,700.00 เอลิสต ซัพพลาย จํากัด 2,700.00 ตรง spec. ราคากลาง 511/63 02/07/63

35 วัสดุการแพทย 13,500.00 13,500.00   เฉพาะเจาะจง ไทยกอส จํากัด 13,500.00 ไทยกอส จํากัด 13,500.00 ตรง spec. ราคากลาง 512/63 08/07/63

36 วัสดุการแพทย 24,600.00 24,600.00   เฉพาะเจาะจง แตฮงหลีออกซิเยน 24,600.00 แตฮงหลีออกซิเยน 24,600.00 ตรง spec. ราคากลาง 513/63 31/07/63

37 วัสดุการแพทย 5,098.55 5,098.55     เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา จํากัด 5,098.55 ซิลลิค ฟารมา จํากัด 5,098.55 ตรง spec. ราคากลาง 518/63 08/07/63

38 วัสดุวิทยาศาสตร 114,680.00    114,680.00  เฉพาะเจาะจง ไทย ไดแอ็กนอสติก จํากัด 114,680.00 ไทย ไดแอ็กนอสติก จํากัด 114,680.00 ตรง spec. ราคากลาง 514/63 08/07/63

39 วัสดุวิทยาศาสตร 42,968.00      42,968.00   เฉพาะเจาะจง ล็อคอินส เมดดิคอล จํากัด 42,968.00 ล็อคอินส เมดดิคอล จํากัด 42,968.00 ตรง spec. ราคากลาง 515/63 08/07/63

40 วัสดุวิทยาศาสตร 5,350.00        5,350.00     เฉพาะเจาะจง เฟรมเมอร จํากัด 5,350.00 เฟรมเมอร จํากัด 5,350.00 ตรง spec. ราคากลาง 516/63 02/07/63

41 วัสดุวิทยาศาสตร 10,500.00      10,500.00   เฉพาะเจาะจง คิว.เอส. อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 10,500.00 คิว.เอส. อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 10,500.00 ตรง spec. ราคากลาง 517/63 08/07/63

42 วัสดุทันตกรรม 7,500.00 7,500.00     เฉพาะเจาะจง เซี่ยงไฮทันตภัณฑ 7,500.00 เซี่ยงไฮทันตภัณฑ 7,500.00 ตรง spec. ราคากลาง 519/63 08/07/63
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43 วัสดุทันตกรรม 17,050.45 17,050.45   เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 17,050.45 ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 17,050.45 ตรง spec. ราคากลาง 526/63 03/07/63

44 วัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,600.00 1,600.00     เฉพาะเจาะจง ธานีวิทย-ุโทรทัศน 1,600.00 ธานีวิทย-ุโทรทัศน 1,600.00 ตรง spec. ราคากลาง 524/63 09/07/63

45 วัสดุงานบานงานครัว 2,379.00 2,379.00     เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มทานตะวัน 2,379.00 น้ําดื่มทานตะวัน 2,379.00 ตรง spec. ราคากลาง 498/63 31/07/63

46 วัสดุงานบานงานครัว 6,425.00 6,425.00     เฉพาะเจาะจง บี เอส แอนด เฟรนด 6,425.00 บี เอส แอนด เฟรนด 6,425.00 ตรง spec. ราคากลาง 501/63 08/07/63

47 วัสดุงานบานงานครัว 5,350.00 5,350.00     เฉพาะเจาะจง ทีทีพี โฮลดิ้งจํากัด 5,350.00 ทีทีพี โฮลดิ้งจํากัด 5,350.00 ตรง spec. ราคากลาง 503/63 08/07/63

48 วัสดุงานบานงานครัว 750.00 750.00       เฉพาะเจาะจง ตงเซง 750.00 ตงเซง 750.00 ตรง spec. ราคากลาง 520/63 08/07/63

49 วัสดุงานบานงานครัว 7,350.00 7,350.00     เฉพาะเจาะจง เมดิกา แพ็คก้ิง จํากัด 7,350.00 เมดิกา แพ็คกิ้ง จํากัด 7,350.00 ตรง spec. ราคากลาง 521/63 29/07/63

50 วัสดุงานบานงานครัว 12,882.00      12,882.00   เฉพาะเจาะจง ส.เจริญชัย 12,882.00 ส.เจริญชัย 12,882.00 ตรง spec. ราคากลาง 500/63 08/07/63

51 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 24,135.00 24,135.00   เฉพาะเจาะจง สิงหชัยพานิช ชัยนาท 24,135.00 สิงหชัยพานิช ชัยนาท 24,135.00 ตรง spec. ราคากลาง 499/63 31/07/63

52 วัสดุสํานักงาน 16,500.00      16,500.00   เฉพาะเจาะจง เมดิกา แพ็คกิ้ง จํากัด 16,500.00 เมดิกา แพ็คกิ้ง จํากัด 16,500.00 ตรง spec. ราคากลาง 502/63 29/07/63

53 วัสดุสํานักงาน 7,524.00        7,524.00     เฉพาะเจาะจง ฉวีวรรณเครื่องเขียน 7,524.00 ฉวีวรรณเครื่องเขียน 7,524.00 ตรง spec. ราคากลาง 504/63 08/07/63

54 วัสดุสํานักงาน 800.00          800.00       เฉพาะเจาะจง บี เอส แอนด เฟรนด 800.00 บี เอส แอนด เฟรนด 800.00 ตรง spec. ราคากลาง 523/63 08/07/63

รวม 1,194,289.06 1,194,289.06 


