
ที่ งานจัดซื้อจัดจ�าง  วงเงินงบประมาณ    ราคากลาง วิธีซื้อ/จ�าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ�าง/สัญญา/ข�อตกลง วันที่ของสัญญา/ข�อตกลงในการซื้อ-จ�าง1 จ�างเหมากําจัดขยะติดเชื้อ 6,779.52           6,779.52         เฉพาะเจาะจง ไอซี ควอลิตี้ ซิสเท็ม จํากัด 6,779.52        ไอซี ควอลิตี้ ซิสเท็ม จํากัด 6,779.52        ตรง spec. ราคากลาง 1/65 01/10/642 จ�างเหมาถ>ายเอกสาร 4,797.50           4,797.50         เฉพาะเจาะจง ศูนยAถ>ายเอกสารวีรยา 4,797.50        ศูนยAถ>ายเอกสารวีรยา 4,797.50        ตรง spec. ราคากลาง 2/65 01/10/643 จ�างเหมาทําอาหาร          24,180.00          24,180.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวสีนวล เหมือนมอญ 24,180.00      นางสาวสีนวล เหมือนมอญ 24,180.00      ตรง spec. ราคากลาง 3/65 01/10/644 เช>า PACS 30,000.00          30,000.00       เฉพาะเจาะจง โอเร็กซA เทรดดิ้ง จํากัด 30,000.00      โอเร็กซA เทรดดิ้ง จํากัด 30,000.00      ตรง spec. ราคากลาง R2312/64-5 22/06/645 เช>า GPS 749.00              749.00           เฉพาะเจาะจง เอ็กซAเซ�นสA อินฟอรAเมชั่นเซอรAวิส จํากัด 749.00          เอ็กซAเซ�นสA อินฟอรAเมชั่นเซอรAวิส จํากัด 749.00          ตรง spec. ราคากลาง R26200125 01/10/646 จ�างเหมาทําความสะอาดอาคาร 37,878.00          37,878.00       เฉพาะเจาะจง กิตติชัย คลีนนิ่ง 37,878.00      กิตติชัย คลีนนิ่ง 37,878.00      ตรง spec. ราคากลาง R26200126 29/09/647 วัสดุเชื้อเพลิงและหล>อลื่น 31,810.00          31,810.00       เฉพาะเจาะจง สิงหAชัยพานิช ชัยนาท 31,810.00      สิงหAชัยพานิช ชัยนาท 31,810.00      ตรง spec. ราคากลาง 2/65 01/10/648 จ�างเหมาตําแหน>งผู�ช>วยนักกายภาพบําบัด 5,760.00           5,760.00         เฉพาะเจาะจง นส.วารุณี   นุ�ยปลี 5,760.00        นส.วารุณี   นุ�ยปลี 5,760.00        ตรง spec. ราคากลาง 5/64 15/09/649 จ�างเหมาตําแหน>งนักวิชาการคอมพิวเตอรA 7,500.00           7,500.00         เฉพาะเจาะจง นส.นันทAนภัส  สอาด 7,500.00        นส.นันทAนภัส  สอาด 7,500.00        ตรง spec. ราคากลาง 6/64 15/09/6410 จ�างเหมาปฏิบัติหน�าที่บริการยานพาหนะ 5,760.00           5,760.00         เฉพาะเจาะจง นายธานินทรA  วาระชีวะ 5,760.00        นายธานินทรA  วาระชีวะ 5,760.00        ตรง spec. ราคากลาง 7/64 15/09/6411 จ�างเหมาปฏิบัติหน�าที่บริการยานพาหนะ 5,760.00           5,760.00         เฉพาะเจาะจง นายอิทธิพงษA  จันทรAศรี 5,760.00        นายอิทธิพงษA  จันทรAศรี 5,760.00        ตรง spec. ราคากลาง 8/64 15/09/6412 จ�างเหมาปฏิบัติหน�าที่บริการงานทันตกรรม 5,760.00           5,760.00         เฉพาะเจาะจง นส.ศศิวิมล  ทองบุญ 5,760.00        นส.ศศิวิมล  ทองบุญ 5,760.00        ตรง spec. ราคากลาง 9/64 15/09/6413 จ�างเหมาปฏิบัติหน�าที่บริการงานเวชศาสตรAฯ 5,440.00           5,440.00         เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย   บัวสิงหA 5,440.00        นายวุฒิชัย   บัวสิงหA 5,440.00        ตรง spec. ราคากลาง 10/64 15/09/6414 จ�างเหมาปฏิบัติหน�าที่งานจ>ายกลาง 5,440.00           5,440.00         เฉพาะเจาะจง นส.ปุณยวีรA  จันทรAศรี 5,440.00        นส.ปุณยวีรA  จันทรAศรี 5,440.00        ตรง spec. ราคากลาง 11/64 15/09/6415 จ�างเหมาปฏิบัติหน�าที่งานซักฟอก 5,760.00           5,760.00         เฉพาะเจาะจง นส.พรรนิภา  จิ๋วนุช 5,760.00        นส.พรรนิภา  จิ๋วนุช 5,760.00        ตรง spec. ราคากลาง 12/64 15/09/6416 จ�างเหมาปฏิบัติหน�าที่งานซักฟอก 5,760.00           5,760.00         เฉพาะเจาะจง นางวัชณี   อินทรAทอง 5,760.00        นางวัชณี   อินทรAทอง 5,760.00        ตรง spec. ราคากลาง 13/64 15/09/6417 จ�างเหมาปฏิบัติหน�าที่ผู�ช>วยช>าง 5,760.00           5,760.00         เฉพาะเจาะจง นายพัฒนพงษA  นันสีทอง 5,760.00        นายพัฒนพงษA  นันสีทอง 5,760.00        ตรง spec. ราคากลาง 14/64 15/09/6418 จ�างเหมาปฏิบัติหน�าที่บริการผู�ปRวยนอก 5,760.00           5,760.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริขวัญ  โตบัว 5,760.00        นางสาวศิริขวัญ  โตบัว 5,760.00        ตรง spec. ราคากลาง 15/64 15/09/6419 จ�างเหมาปฏิบัติหน�าที่ผู�ช>วยแพทยAแผนไทย 1,920.00           1,920.00         เฉพาะเจาะจง นางลักษณา  ประสิทธิ์ธัญกิจ 1,920.00        นางลักษณา  ประสิทธิ์ธัญกิจ 1,920.00        ตรง spec. ราคากลาง 16/64 15/09/6420 จ�างเหมาปฏิบัติหน�าที่บริการผู�คลอด 5,760.00           5,760.00         เฉพาะเจาะจง นส.วนิดา  นาพงษA 5,760.00        นส.วนิดา  นาพงษA 5,760.00        ตรง spec. ราคากลาง 17/64 15/09/64ผู�เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคาที่ซื้อ-จ�าง แบบ สขร. 1สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน ตุลาคม 2564หน%วยงาน โรงพยาบาลหนองมะโมง



ที่ งานจัดซื้อจัดจ�าง  วงเงินงบประมาณ    ราคากลาง วิธีซื้อ/จ�าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ�าง/สัญญา/ข�อตกลง วันที่ของสัญญา/ข�อตกลงในการซื้อ-จ�างผู�เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคาที่ซื้อ-จ�าง แบบ สขร. 1สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน ตุลาคม 2564หน%วยงาน โรงพยาบาลหนองมะโมง21 จ�างเหมาปฏิบัติหน�าที่บริการยานพาหนะ 5,440.00           5,440.00         เฉพาะเจาะจง นายเชาวฤทธิ์  คชรักษA  5,440.00 นายเชาวฤทธิ์  คชรักษA 5,440.00        ตรง spec. ราคากลาง 18/64 15/09/6422 จ�างเหมาปฏิบัติหน�าที่บริการผู�ปRวยใน 5,760.00           5,760.00         เฉพาะเจาะจง นส.นลาวัลยA  จิตสะดวก  5,760.00 นส.นลาวัลยA  จิตสะดวก 5,760.00        ตรง spec. ราคากลาง 19/64 15/09/6423 จ�างเหมาปฏิบัติหน�าที่บริการผู�ปRวยใน 5,760.00           5,760.00         เฉพาะเจาะจง นส.เบญญาภา  จุลพันธุA  5,760.00 นส.เบญญาภา  จุลพันธุA 5,760.00        ตรง spec. ราคากลาง 20/64 15/09/6424 จ�างเหมาปฏิบัติหน�าที่รักษาความปลอดภัย 12,400.00          12,400.00       เฉพาะเจาะจง นายสมทรง  วงราดศรี  12,400.00 นายสมทรง  วงราดศรี 12,400.00      ตรง spec. ราคากลาง 21/64 15/09/6425 จ�างเหมาปฏิบัติหน�าที่รักษาความปลอดภัย 12,400.00          12,400.00       เฉพาะเจาะจง นายอํานาจ  นิลฉ่ํา  12,400.00 นายอํานาจ  นิลฉ่ํา 12,400.00      ตรง spec. ราคากลาง 22/64 15/09/6426 จ�างเหมาปฏิบัติหน�าที่นักวิชาการสาธารณสุข 10,200.00          10,200.00       เฉพาะเจาะจง นายธาตรี  น�อยอ่ํา  10,200.00 นายธาตรี  น�อยอ่ํา 10,200.00      ตรง spec. ราคากลาง 23/64 15/09/64รวม 260,294.02       260,294.02 


