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1 ว.สํานักงาน 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.เฮง 2528 จํากัด 7,800.00 บ.เฮง 2528 จํากัด อยูใกล ราคากลาง 50/63 22 ตค.62

2 ว.สํานักงาน 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน พ.ีบี.ก็อปป 10,000.00 ราน พ.ีบี.ก็อปป อยูใกล ราคากลาง 44/63 22 ตค.62

3 ว.สํานักงาน 11,807.00 11,807.00 เฉพาะเจาะจง ราน ส.เจริญชัย 11,807.00 ราน ส.เจริญชัย อยูใกล ราคากลาง 43/63 22 ตค.62

4 ว.สํานักงาน 5,735.00 5,735.00 เฉพาะเจาะจง รานคลังพัสดุ 5,735.00 รานคลังพัสดุ อยูใกล ราคากลาง 42/63 22 ตค.62

5 ว.งานบานงานครัว 2,130.00 2,130.00 เฉพาะเจาะจง รานจุบจิ๊บกะใบบัว 2,130.00 รานจุบจิ๊บกะใบบัว อยูใกล ราคากลาง 78/63 22 ตค.62

6 ว.งานบานงานครัว 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทีทีพี โฮลดิ้งจํากัด 5,350.00 บ.ทีทีพี โฮลดิ้งจํากัด ตรง spec. ราคากลาง 45/63 22 ตค.62

7 ว.งานบานงานครัว 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อุปกรณการแพทย 2,700.00 บริษัท เอ็มที อุปกรณการแพทย ตรง spec. ราคากลาง 47/63 22 ตค.62

8 ว.งานบานงานครัว 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บีเอสแอนดเฟรนด 10,700.00 หจก.บีเอสแอนดเฟรนด ตรง spec. ราคากลาง 46/63 22 ตค.62

9 ว.งานบานงานครัว 1,266.12 1,266.12 เฉพาะเจาะจง ราน ส.เจริญชัย 1,266.12 ราน ส.เจริญชัย อยูใกล ราคากลาง 43/63 22 ตค.62

10 ว.งานบานงานครัว 928.00 928.00 เฉพาะเจาะจง รานคลังพัสดุ 928.00 รานคลังพัสดุ อยูใกล ราคากลาง 42/63 22 ตค.62

11 ว.งานบานงานครัว 7,704.00 7,704.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทีทีพี โฮลดิ้งจํากัด 7,704.00 บ.ทีทีพี โฮลดิ้งจํากัด ตรง spec. ราคากลาง 45/63 22 ตค.62

12 ว.กอสราง 1,617.00 1,617.00 เฉพาะเจาะจง ราน พ.ีเจ.ซัพพลาย 1,617.00 ราน พ.ีเจ.ซัพพลาย อยูใกล ราคากลาง 49/63 22 ตค.62

13 ว.คอมพิวเตอร 15,999.92 15,999.92 เฉพาะเจาะจง บจก. ฟกเซอร (ประเทศไทย) 15,999.92 บจก. ฟกเซอร (ประเทศไทย) ตรง spec. ราคากลาง 48/63 22 ตค.62

14 ว.ไฟฟา 65.00 65.00 เฉพาะเจาะจง ราน พ.ีเจ.ซัพพลาย 65.00 ราน พ.ีเจ.ซัพพลาย อยูใกล ราคากลาง 49/63 22 ตค.62

15 ว.ไฟฟา 1,360.00 1,360.00 เฉพาะเจาะจง รานคลังพัสดุ 1,360.00 รานคลังพัสดุ อยูใกล ราคากลาง 42/63 22 ตค.62

16 ว.น้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 21,020.00 21,020.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สิงหชัยพานิช ชัยนาท 21,020.00 หจก.สิงหชัยพานิช ชัยนาท อยูใกล ราคากลาง 601/62 30 กย.62

17 ว.การเกษตร 740.00 740.00 เฉพาะเจาะจง ราน พ.ีเจ.ซัพพลาย 740.00 ราน พ.ีเจ.ซัพพลาย อยูใกล ราคากลาง 49/63 22 ตค.62

18 จางเหมาตรวจทางหองปฏิบัติการ 9,670.00 9,670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยแลบธนบุรี จํากัด  9,670.00 บริษัท ศูนยแลบธนบุรี จํากัด  ตรง spec. ราคากลาง 5/63 22 ตค.62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2562

หนวยงาน โรงพยาบาลหนองมะโมง

ผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ
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19 จางเหมาทําตรายาง 2950.00 2,950.00 เฉพาะเจาะจง ราน พ.ีบี.ก็อปป 2,950.00 ราน พ.ีบี.ก็อปป อยูใกล ราคากลาง 6/63 22 ตค.62

20 จางเหมาซอมเครื่องนึ่งฯ 13,290.00 13,290.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นําวิวัฒนการชาง(1992) 13,290.00 บริษัท นําวิวัฒนการชาง(1992) ตรง spec. ราคากลาง 4/63 22 ตค.62

21 จางเหมาซอมรถยนตราชการ 5,378.90 5,378.90 เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยตาชัยนาท2015 จํากัด 5,378.90 บริษัทโตโยตาชัยนาท2015 จํากัด เจาของยี่หอรถ 3/63 22 ตค.62

22 เชาเคร่ืองอานและแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ เทรดด้ิง จํากัด 30,000.00 บ.โอเร็กซ เทรดด้ิง จํากัด ราคากลาง สัญญา207/62 28 มิย.62

23 จางเหมากําจัดขยะติดเชื้อ 4,225.43 4,225.43 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอซี ควอลิตี้ ซิสเท็ม จํากัด 4,225.43 บริษัท ไอซี ควอลิตี้ ซิสเท็ม จํากัด มารับของได ราคากลาง ขอตกลง30/62 30 กย.62

24 จางเหมาทําความสะอาด 37,878.00 37,878.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.กิตติชัย คลีนนิ่ง 37,878.00 ห.จ.ก.กิตติชัย คลีนนิ่ง ปฏิบัตืไดตามสัญญาที่กําหนด สัญญา255/62 25 กย.62

25 เชาระบบติดตามยานพาหนะแบบ online 749.00 749.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกซเซนส อินฟอรเมชั่น เซอรวิส จํากัด 749.00 บ.เอกซเซนส อินฟอรเมช่ัน เซอรวสิ จํากัด ภาพรวมจังหวัด ขอตกลง29/62 30 กย.62

26 จางเหมาทําอาหารผูปวย 33,545.00 33,545.00 เฉพาะเจาะจง นส.สีนวล  เหมือนมอญ 33,545.00 นส.สีนวล  เหมือนมอญ อยูใกล ราคากลาง 192/61 30 กย.62

27 จางเหมาถายเอกสาร 2,130.00 2,130.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยถายเอกสารวีรยา 2,130.00 ศูนยถายเอกสารวีรยา อยูใกล ราคากลาง 194/62 30 กย.62

28 จางเหมารายบุคคล 12,873.00 12,873.00 เฉพาะเจาะจง นส.สวรรยา   อํานาจ 12,873.00 นส.สวรรยา   อํานาจ ตรง spec. ราคากลาง 164/62 25 กย.62

29 จางเหมารายบุคคล 12,873.00 12,873.00 เฉพาะเจาะจง นส.วารุณี   นุยปลี 12,873.00 นส.วารุณี   นุยปลี ตรง spec. ราคากลาง 165/62 25 กย.62

30 จางเหมารายบุคคล 12,873.00 12,873.00 เฉพาะเจาะจง นส.วิชุตา   ทินวงษปาน 12,873.00 นส.วิชุตา   ทินวงษปาน ตรง spec. ราคากลาง 166/62 25 กย.62

31 จางเหมารายบุคคล 12,873.00 12,873.00 เฉพาะเจาะจง นส.รัณญภัช   สิงหสม 12,873.00 นส.รัณญภัช   สิงหสม ตรง spec. ราคากลาง 167/62 25 กย.62

32 จางเหมารายบุคคล 12,873.00 12,873.00 เฉพาะเจาะจง นส.เวธิกา   ไรนา 12,873.00 นส.เวธิกา   ไรนา ตรง spec. ราคากลาง 168/62 25 กย.62

33 จางเหมารายบุคคล 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นส.นันทนภัส  สะอาด 1,000.00 นส.นันทนภัส  สะอาด ตรง spec. ราคากลาง 169/62 25 กย.62

34 จางเหมารายบุคคล 6,615.00 6,615.00 เฉพาะเจาะจง นางนองนุช   หอมหวน 6,615.00 นางนองนุช   หอมหวน ตรง spec. ราคากลาง 170/62 25 กย.62

35 จางเหมารายบุคคล 6,615.00 6,615.00 เฉพาะเจาะจง นส.ศิริรัตน  ทองศรี 6,615.00 นส.ศิริรัตน  ทองศรี ตรง spec. ราคากลาง 171/62 25 กย.62

36 จางเหมารายบุคคล 6,615.00 6,615.00 เฉพาะเจาะจง นายปญญาโชติ   ภูเขียว 6,615.00 นายปญญาโชติ   ภูเขียว ตรง spec. ราคากลาง 172/62 25 กย.62
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37 จางเหมารายบุคคล 6,300.00 6,300.00 เฉพาะเจาะจง นายชุมพร   เถื่อนนก 6,300.00 นายชุมพร   เถื่อนนก ตรง spec. ราคากลาง 173/62 25 กย.62

38 จางเหมารายบุคคล 6,615.00 6,615.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิพงษ  จันทรศรี 6,615.00 นายอิทธิพงษ  จันทรศรี ตรง spec. ราคากลาง 174/62 25 กย.62

39 จางเหมารายบุคคล 6,615.00 6,615.00 เฉพาะเจาะจง นส.ศศวิมิล  ทองบุญ 6,615.00 นส.ศศวิมิล  ทองบุญ ตรง spec. ราคากลาง 175/62 25 กย.62

40 จางเหมารายบุคคล 6,300.00 6,300.00 เฉพาะเจาะจง นส.อมรรัตน  นุมนวล 6,300.00 นส.อมรรัตน  นุมนวล ตรง spec. ราคากลาง 176/62 25 กย.62

41 จางเหมารายบุคคล 6,615.00 6,615.00 เฉพาะเจาะจง นายขวัญชัย   สุวรรณพุม 6,615.00 นายขวัญชัย   สุวรรณพุม ตรง spec. ราคากลาง 177/62 25 กย.62

42 จางเหมารายบุคคล 6,300.00 6,300.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย   บัวสิงห 6,300.00 นายวุฒิชัย   บัวสิงห ตรง spec. ราคากลาง 178/62 25 กย.62

43 จางเหมารายบุคคล 6,615.00 6,615.00 เฉพาะเจาะจง นส.ปุณยวรี  จันทรศรี 6,615.00 นส.ปุณยวรี  จันทรศรี ตรง spec. ราคากลาง 179/62 25 กย.62

44 จางเหมารายบุคคล 6,615.00 6,615.00 เฉพาะเจาะจง นส.วันวิสา  แกวกาวี 6,615.00 นส.วันวิสา  แกวกาวี ตรง spec. ราคากลาง 180/62 25 กย.62

45 จางเหมารายบุคคล 5,985.00 5,985.00 เฉพาะเจาะจง นางพรรณิภา  จิ๋วนุช 5,985.00 นางพรรณิภา  จิ๋วนุช ตรง spec. ราคากลาง 181/62 25 กย.62

46 จางเหมารายบุคคล 6,300.00 6,300.00 เฉพาะเจาะจง นางวชัณี   อินทรทอง 6,300.00 นางวชัณี   อินทรทอง ตรง spec. ราคากลาง 182/62 25 กย.62

47 จางเหมารายบุคคล 6,615.00 6,615.00 เฉพาะเจาะจง นายมานะเดช  นอยจาน 6,615.00 นายมานะเดช  นอยจาน ตรง spec. ราคากลาง 183/62 25 กย.62

48 จางเหมารายบุคคล 6,615.00 6,615.00 เฉพาะเจาะจง นายพัฒนพงษ  นันสีทอง 6,615.00 นายพัฒนพงษ  นันสีทอง ตรง spec. ราคากลาง 184/62 25 กย.62

49 จางเหมารายบุคคล 6,615.00 6,615.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันติชา   มีนอย 6,615.00 นางสาวกันติชา   มีนอย ตรง spec. ราคากลาง 185/62 25 กย.62

50 จางเหมารายบุคคล 6,615.00 6,615.00 เฉพาะเจาะจง นส.ศิริขวัญ   โตบัว 6,615.00 นส.ศิริขวัญ   โตบัว ตรง spec. ราคากลาง 186/62 25 กย.62

51 จางเหมารายบุคคล 6,615.00 6,615.00 เฉพาะเจาะจง นางลักษณา ประสิทธิ์ธัญกิจ 6,615.00 นางลักษณา ประสิทธิ์ธัญกิจ ตรง spec. ราคากลาง 26/63 1 ตค.62

52 จางเหมารายบุคคล 6,615.00 6,615.00 เฉพาะเจาะจง นส.นลาวัลย  จิตสะดวก 6,615.00 นส.นลาวัลย  จิตสะดวก ตรง spec. ราคากลาง 187/62 25 กย.62

53 จางเหมารายบุคคล 5,355.00 5,355.00 เฉพาะเจาะจง นส.เบญญาภา  จุลพันธุ 5,355.00 นส.เบญญาภา  จุลพันธุ ตรง spec. ราคากลาง 188/62 25 กย.62
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54 จางเหมารายบุคคล 6,615.00 6,615.00 เฉพาะเจาะจง นางธนพร  เที่ยงจิตร 6,615.00 นางธนพร  เที่ยงจิตร ตรง spec. ราคากลาง 189/62 25 กย.62

55 จางเหมารายบุคคล 9,765.00 9,765.00 เฉพาะเจาะจง นายสมทรง  วงราดศรี 9,765.00 นายสมทรง  วงราดศรี ตรง spec. ราคากลาง 190/62 25 กย.62

56 จางเหมารายบุคคล 9,765.00 9,765.00 เฉพาะเจาะจง นายอํานาจ  นิลฉํ่า 9,765.00 นายอํานาจ  นิลฉํ่า ตรง spec. ราคากลาง 191/62 25 กย.62

57 ครุภัณฑสํานักงาน 41,250.00 41,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮง 2528 จํากัด 41,250.00 บริษัท เฮง 2528 จํากัด อยูใกล ราคากลาง 15/62 1 ตค.61

58 ครุภัณฑการเกษตร 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง ราน พ.ีเจ ซัพพลาย 2,200.00 ราน พ.ีเจ ซัพพลาย บริการเฉพาะ ราคากลาง 49/63 22 ตค.62

59 วัสดุการแพทย 23,946.60 23,946.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 23,946.60 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด อยูใกล ราคากลาง 67/63 22 ต.ค. 62

60 วัสดุการแพทย 5,170.00 5,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด 5,170.00 บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 64/63 22 ต.ค. 62

61 วัสดุการแพทย 4,360.00 4,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.ซ.ีพ.ี จํากัด 4,360.00 บริษัท เอฟ.ซ.ีพ.ี จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 66/63 22 ต.ค. 62

62 วัสดุการแพทย 3,495.00 3,495.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสเซนท เมดิคอล จํากัด 3,495.00 บริษัท แอสเซนท เมดิคอล จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 55/63 22 ต.ค. 62

63 วัสดุการแพทย 24,155.00 24,155.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด 24,155.00 บริษัท ไทยกอส จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 54/63 22 ต.ค. 62

64 วัสดุการแพทย 3,519.82 3,519.82 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด 3,519.82 บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 63/63 22 ต.ค. 62

65 วัสดุการแพทย 28,175.00 28,175.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด 28,175.00 บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 57/63 22 ต.ค. 62

66 วัสดุการแพทย 49,021.22 49,021.22 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด 49,021.22 บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 59/63 22 ต.ค. 62

67 วัสดุการแพทย 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อุปกรณการแพทย จํากัด 3,900.00 บริษัท เอ็มที อุปกรณการแพทย จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 58/63 22 ต.ค. 62

68 วัสดุการแพทย 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ เมด จํากัด 9,600.00 บริษัท ไซเอนซ เมด จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 53/63 22 ต.ค. 62

69 วัสดุการแพทย 2,275.00 2,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด 2,275.00 บริษัท บีเวอร เมดิคอล อินดัสตร้ี จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 65/63 22 ต.ค. 62

70 วัสดุการแพทย 2,450.00 2,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู เมดิคอล จํากัด 2,450.00 บริษัท ทรู เมดิคอล จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 79/63 24 ต.ค. 62

71 วัสดุการแพทย 17,950.00 17,950.00 เฉพาะเจาะจง ราน แตฮงหลีออกซิเยน 17,950.00 ราน แตฮงหลีออกซิเยน ตรง spec. ราคากลาง 80/63 24 ต.ค. 62
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72 วัสดุการแพทย 8,060.00 8,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด 8,060.00 บริษัท พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 56/63 22 ต.ค. 62

73 วัสดุทันตกรรม 33,968.00 33,968.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ด.ีทันตเวช (1988) จํากัด 33,968.00 บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 69/63 22 ต.ค. 62

74 วัสดุทันตกรรม 5,950.00 5,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จํากัด 5,950.00 บริษัท ชูมิตร 1967 จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 73/63 22 ต.ค. 62

75 วัสดุทันตกรรม 5,100.00 5,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดารฟ (ประเทศไทย) จํากัด 5,100.00 บริษัท ดารฟ (ประเทศไทย) จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 75/63 22 ต.ค. 62

76 วัสดุทันตกรรม 18,061.60 18,061.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 18,061.60 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 71/63 22 ต.ค. 62

77 วัสดุวิทยาศาสตร 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด 1,300.00 บริษัท พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 56/63 21 ต.ค. 62

78 วัสดุวิทยาศาสตร 17,429.00 17,429.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด 17,429.00 บริษัท แล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 12/63 21 ต.ค. 62

79 วัสดุวิทยาศาสตร 83,000.00 83,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย ไดแอ็กนอสติก จํากัด 83,000.00 บริษัท ไทย ไดแอ็กนอสติก จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 14/63 21 ต.ค. 62

80 วัสดุวิทยาศาสตร 3,282.00 3,282.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอฟฟนิเท็ค จํากัด 3,282.00 บริษัท แอฟฟนิเท็ค จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 15/63 21 ต.ค. 62

81 วัสดุวิทยาศาสตร 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เจเจไอ ไบโอเทค 5,350.00 หางหุนสวนจํากัด เจเจไอ ไบโอเทค ตรง spec. ราคากลาง 16/63 21 ต.ค. 62

82 วัสดุวิทยาศาสตร 10,486.00 10,486.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 10,486.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด มาสงของได ราคากลาง 18/63 21 ต.ค. 62

83 วัสดุวิทยาศาสตร 166,200.00 166,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ล็อคอินส เมดดิคอล จํากัด 166,200.00 บริษัท ล็อคอินส เมดดิคอล จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 13/63 21 ต.ค. 62

84 เวชภัณฑยา 39,396.00 39,396.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด 39,396.00 บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด ตรง spec/ราคากลาง 1/63 22 ต.ค. 62

85 เวชภัณฑยา 12,060.00 12,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟารมา จํากัด 12,060.00 บริษัท ที.แมน ฟารมา จํากัด ตรง spec/ราคากลาง 2/63 22 ต.ค. 62

86 เวชภัณฑยา 12,335.00 12,335.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด 12,335.00 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด ตรง spec/ราคากลาง 3/63 22 ต.ค. 62

87 เวชภัณฑยา 13,060.00 13,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด(สํานักงานใหญ) 13,060.00 บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด(สํานักงานใหญ) ตรง spec/ราคากลาง 4/63 22 ต.ค. 62

88 เวชภัณฑยา 19,450.00 19,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด 19,450.00 บริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด ตรง spec/ราคากลาง 5/63 22 ต.ค. 62

89 เวชภัณฑยา 9,988.80 9,988.80 เฉพาะเจาะจง โรงงานเภสชักรรมทหาร 9,988.80 โรงงานเภสชักรรมทหาร ตรง spec/ราคากลาง 6/63 22 ต.ค. 62
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90 เวชภัณฑยา 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จํากัด(มหาชน) 8,000.00 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จํากัด(มหาชน) ตรง spec/ราคากลาง 7/63 22 ต.ค. 62

91 เวชภัณฑยา 9,938.16 9,938.16 เฉพาะเจาะจงบริษัท เกรทเตอรมายบาซิน จํากัด9,938.16 บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน จํากัด ตรง spec/ราคากลาง 8/63 22 ต.ค. 62

92 เวชภัณฑยา 13,700.00 13,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด 13,700.00 บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด ตรง spec/ราคากลาง 9/63 22 ต.ค. 62

93 เวชภัณฑยา 30,480.00 30,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.ีแอนด.วีกรุงเทพฯ จํากัด(สํานักงานใหญ) 30,480.00 บริษัท ว.ีแอนด.วีกรุงเทพฯ จํากัด(สํานักงานใหญ) ตรง spec/ราคากลาง 10/63 22 ต.ค. 62

94 เวชภัณฑยา 17,070.00 17,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด(สํานักงานใหญ) 17,070.00 บริษัท โปลิฟารม จํากัด(สํานักงานใหญ) ตรง spec/ราคากลาง 11/63 22 ต.ค. 62

95 เวชภัณฑยา 103,699.00 103,699.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด 103,699.00 บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด ตรง spec/ราคากลาง 12/63 22 ต.ค. 62

96 เวชภัณฑยา 39,893.00 39,893.00 เฉพาะเจาะจงบริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด39,893.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด ตรง spec/ราคากลาง 13/63 22 ต.ค. 62

97 เวชภัณฑยา 123,024.32 123,024.32 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด 123,024.32 บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด ตรง spec/ราคากลาง 14/63 22 ต.ค. 62

98 เวชภัณฑยา 9,700.00 9,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หางขายยาตราเจ็ดดาว จํากัด 9,700.00 บริษัท หางขายยาตราเจ็ดดาว จํากัด ตรง spec/ราคากลาง 15/63 22 ต.ค. 62

99 เวชภัณฑยา 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.เอช เทร็ดดิ้ง จํากัด 4,494.00 บริษัท บี.เอ็ล.เอช เทร็ดดิ้ง จํากัด ตรง spec/ราคากลาง 16/63 22 ต.ค. 62

100 เวชภัณฑยา 7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสปา ฟารมาซูติคอล(ประเทศไทย) จํากัด 7,490.00 บริษัท แคสปา ฟารมาซูตคิอล(ประเทศไทย) จํากัด ตรง spec/ราคากลาง 17/63 22 ต.ค. 62

101 เวชภัณฑยา 30,786.04 30,786.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด 30,786.04 บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด ตรง spec/ราคากลาง 18/63 22 ต.ค. 62

102 เวชภัณฑยา 5,649.60 5,649.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารเอ็กซ จํากัด 5,649.60 บริษัท อารเอ็กซ จํากัด ตรง spec/ราคากลาง 19/63 22 ต.ค. 62

103 เวชภัณฑยา 10,720.00 10,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอสถ อินเตอร แลบบอราทอรีส จํากัด 10,720.00 บริษัท โอสถ อินเตอร แลบบอราทอรีส จํากัด ตรง spec/ราคากลาง 20/63 22 ต.ค. 62

104 เวชภัณฑยา 9,784.00 9,784.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด 9,784.00 บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด ตรง spec/ราคากลาง 21/63 22 ต.ค. 62

105 เวชภัณฑยา 7,194.68 7,194.68 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากัด 7,194.68 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากัด ตรง spec/ราคากลาง 22/63 22 ต.ค. 62

106 เวชภัณฑยา 9,760.00 9,760.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี 9,760.00 หางหุนสวนจํากัด แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอรี่ ตรง spec/ราคากลาง 23/63 22 ต.ค. 62

107 เวชภัณฑยา 26,078.00 26,078.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด(มหาชน) 26,078.00 บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด(มหาชน) ตรง spec/ราคากลาง 24/63 22 ต.ค. 62



แบบ สขร. 1
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หนวยงาน โรงพยาบาลหนองมะโมง

ผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

108 เวชภัณฑยา 5,865.00 5,865.00 เฉพาะเจาะจงบริษัท ที.โอ.เคมีคอลส(1979) จํากัด5,865.00 บริษัท ท.ีโอ.เคมีคอลส(1979) จํากัด ตรง spec/ราคากลาง 25/63 22 ต.ค. 62

109 เวชภัณฑยา 15,100.00 15,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเอฟดี จํากัด 15,100.00 บริษัท ไทยเอฟดี จํากัด ตรง spec/ราคากลาง 26/63 22 ต.ค. 62

110 เวชภัณฑยา 4,708.00 4,708.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด 4,708.00 บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด ตรง spec/ราคากลาง 27/63 22 ต.ค. 62

111 เวชภัณฑยา 10,690.00 10,690.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี 10,690.00 หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี ตรง spec/ราคากลาง 28/63 22 ต.ค. 62

112 เวชภัณฑยา 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมา อินโนวา จํากัด สํานักงานใหญ 1,600.00 บริษัท ฟารมา อินโนวา จํากัด สํานักงานใหญ ตรง spec/ราคากลาง 29/63 22 ต.ค. 62

113 เวชภัณฑยา 18,550.00 18,550.00 เฉพาะเจาะจงบริษัท โมเดิรน ฟารมา จํากัด(สํานักงานใหญ18,550.00 บริษัท โมเดิรน ฟารมา จํากัด(สํานักงานใหญ) ตรง spec/ราคากลาง 30/63 22 ต.ค. 62

114 เวชภัณฑยา 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมดา จํากัด สํานักงานใหญ 3,600.00 บริษัท ยูเมดา จํากัด สํานักงานใหญ ตรง spec/ราคากลาง 31/63 22 ต.ค. 62

115 เวชภัณฑยา 13,650.00 13,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาตารแลบ(2517) จํากัด 13,650.00 บริษัท พาตารแลบ(2517) จํากัด ตรง spec/ราคากลาง 32/63 22 ต.ค. 62

116 เวชภัณฑยา 8,100.00 8,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด(สํานักงานใหญ) 8,100.00 บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด(สํานักงานใหญ) ตรง spec/ราคากลาง 33/63 22 ต.ค. 62

117 เวชภัณฑยา 2,386.00 2,386.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอตแลนติค ฟารมาซติูคอล จํากัด 2,386.00 บริษัทแอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด ตรง spec/ราคากลาง 37/63 22 ต.ค. 62

118 เวชภัณฑยา 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี(่อํานวยเภสัช)จํากัด 3,400.00 บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี(่อํานวยเภสัช)จํากัด ตรง spec/ราคากลาง 38/63 22 ต.ค. 62

119 เวชภัณฑยา 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาซา แลบ จํากัด 7,800.00 บริษัท มาซา แลบ จํากัด ตรง spec/ราคากลาง 39/63 22 ต.ค. 62

120 เวชภัณฑยา 140,225.70 140,225.70 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 140,225.70 องคการเภสัชกรรม ตรง spec/ราคากลาง 52/63 22 ต.ค. 62

121 เวชภัณฑยา 2,770.00 2,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวไลฟ ฟารมา จํากัด 2,770.00 บริษัท นิวไลฟ ฟารมา จํากัด ตรง spec/ราคากลาง 76/63 22 ต.ค. 62

122 เวชภัณฑยา 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หมอยาไทย 101 จํากัด(สํานักงานใหญ) 4,800.00 บริษัท หมอยาไทย 101 จํากัด(สํานักงานใหญ) ตรง spec/ราคากลาง 77/63 22 ต.ค. 62

รวมเงิน 1,864,047.91






