
ที่ งานจัดซื้อจัดจ�าง  วงเงินงบประมาณ    ราคากลาง วิธีซื้อ/จ�าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ�าง/สัญญา/ข�อตกลง วันที่ของสัญญา/ข�อตกลงในการซื้อ-จ�าง1 วัสดุสํานักงาน(โครงการ)  2 รายการ 1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง ฉวีวรรณเครื่องเขียน 1,650.00 ฉวีวรรณเครื่องเขียน 1,650.00 ตรง spec. ราคากลาง FQ59/65 16/11/642 วัสดุการแพทย>          1 รายการ 2,950.00 2,950.00 เฉพาะเจาะจง บี เอส แอนด> เฟรนด> 2,950.00 บี เอส แอนด> เฟรนด> 2,950.00 ตรง spec. ราคากลาง FQ60/65 16/11/643 วัสดุเครื่องแตAงกาย(โครงการ)       1 รายการ 2,160.00 2,160.00 เฉพาะเจาะจง บี เอส แอนด> เฟรนด> 2,160.00 บี เอส แอนด> เฟรนด> 2,160.00 ตรง spec. ราคากลาง FQ61/65 16/11/644 วัสดุโฆษณาและเผยแพรA          1 รายการ 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง หนองมะโมงการพิมพ> 750.00 หนองมะโมงการพิมพ> 750.00 ตรง spec. ราคากลาง FQ62/65 16/11/645 วัสดุงานบ�านงานครัว          1 รายการ 8,970.00 8,970.00 เฉพาะเจาะจง เอ็มทีอุปกรณ>การแพทย> จํากัด 8,970.00 เอ็มทีอุปกรณ>การแพทย> จํากัด 8,970.00 ตรง spec. ราคากลาง FQ72/65 16/11/6411 จ�างเหมาจ�างทั่วไป          1 รายการ 6,200.00 6,200.00 เฉพาะเจาะจง อูAสมทรัพย>ออโต�เซอร>วิส 6,200.00 อูAสมทรัพย>ออโต�เซอร>วิส 6,200.00 ตรง spec. ราคากลาง R210/65 10/11/6412 จ�างเหมาจ�างทั่วไป          1 รายการ 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง พี.บี.ก็อปปJK 1,900.00 พี.บี.ก็อปปJK 1,900.00 ตรง spec. ราคากลาง R211/65 10/11/6413 จ�างเหมาตรวจทางห�องปฏิบัติการ          1 รายการ 50,769.00 50,769.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย>แลบธนบุรี จํากัด 50,769.00 ศูนย>แลบธนบุรี จํากัด 50,769.00 ตรง spec. ราคากลาง R212/65 09/11/6414 จ�างเหมาจ�างทั่วไป          1 รายการ 1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง หนองมะโมงการพิมพ> 1,350.00 หนองมะโมงการพิมพ> 1,350.00 ตรง spec. ราคากลาง R213/65 15/11/6415 จ�างเหมาจ�างทั่วไป          1 รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ชาลิสา 1,500.00 ชาลิสา 1,500.00 ตรง spec. ราคากลาง R214/65 15/11/6416 จ�างเหมาจ�างทั่วไป          1 รายการ 19,855.00 19,855.00 เฉพาะเจาะจง บางกอก เมดิคอล ซอฟต>แวร> จํากัด 19,855.00 บางกอก เมดิคอล ซอฟต>แวร> จํากัด 19,855.00 ตรง spec. ราคากลาง R215/65 15/11/6417 จ�างเหมาจ�างทั่วไป          1 รายการ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.น้ําฝน เมืองคง 4,000.00 น.ส.น้ําฝน เมืองคง 4,000.00 ตรง spec. ราคากลาง R216/65 12/11/6418 จ�างเหมาจ�างทั่วไป          1 รายการ 2,255.03 2,255.03 เฉพาะเจาะจง โตโยต�าชัยนาท2015จํากัด 2,255.03 โตโยต�าชัยนาท2015จํากัด 2,255.03 ตรง spec. ราคากลาง R217/65 15/11/6419 จ�างเหมาจ�างทั่วไป          1 รายการ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง หนองมะโมงการพิมพ> 7,000.00 หนองมะโมงการพิมพ> 7,000.00 ตรง spec. ราคากลาง R218/65 15/11/6420 คAาใช�จAาย          1 รายการ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง โอเร็กซ> เทรดดิ้ง จํากัด 30,000.00 โอเร็กซ> เทรดดิ้ง จํากัด 30,000.00 ตรง spec. ราคากลาง R2312/64 22/06/6421 จ�างเหมาทําอาหาร          1 รายการ 26,895.00 26,895.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสีนวล เหมือนมอญ 26,895.00 นางสาวสีนวล เหมือนมอญ 26,895.00 ตรง spec. ราคากลาง R24/65 01/11/6422 จ�างเหมาทําความสะอาดอาคาร          1 รายการ 37,878.00 37,878.00 เฉพาะเจาะจง กิตติชัย คลีนนิ่ง 37,878.00 กิตติชัย คลีนนิ่ง 37,878.00 ตรง spec. ราคากลาง R2412/64-2 29/09/6423 จ�างเหมากําจัดขยะติดเชื้อ          1 รายการ 9,333.61 9,333.61 เฉพาะเจาะจง ไอซี ควอลิตี้ ซิสเท็ม จํากัด 9,333.61 ไอซี ควอลิตี้ ซิสเท็ม จํากัด 9,333.61 ตรง spec. ราคากลาง R25/65 01/11/6424 จ�างเหมาถAายเอกสาร          1 รายการ 5,518.50 5,518.50 เฉพาะเจาะจง ศูนย>ถAายเอกสารวีรยา 5,518.50 ศูนย>ถAายเอกสารวีรยา 5,518.50 ตรง spec. ราคากลาง R26/65 01/11/6425 เชAา GPS          1 รายการ 749.00 749.00 เฉพาะเจาะจง เอ็กซ>เซ�นส> อินฟอร>เมชั่นเซอร>วิส จํากัด 749.00 เอ็กซ>เซ�นส> อินฟอร>เมชั่นเซอร>วิส จํากัด 749.00 ตรง spec. ราคากลาง R26200130 01/11/6429 จ�างเหมาทําฟTนปลอม          1 รายการ 3,956.80 3,956.80 เฉพาะเจาะจง ฟTนเทียมไทย จํากัด 3,956.80 ฟTนเทียมไทย จํากัด 3,956.80 ตรง spec. ราคากลาง R27/65 10/11/6430 จ�างเหมาจ�างทั่วไป          1 รายการ 3,248.52 3,248.52 เฉพาะเจาะจง โตโยต�าชัยนาท2015จํากัด 3,248.52 โตโยต�าชัยนาท2015จํากัด 3,248.52 ตรง spec. ราคากลาง R28/65 10/11/6431 จ�างเหมาจ�างทั่วไป          1 รายการ 17,300.00 17,300.00 เฉพาะเจาะจง ไบโอ แคล เซ็นเตอร> จํากัด 17,300.00 ไบโอ แคล เซ็นเตอร> จํากัด 17,300.00 ตรง spec. ราคากลาง R29/65 10/11/64แบบ สขร. 1สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564หน"วยงาน โรงพยาบาลหนองมะโมงผู�เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคาที่ซื้อ-จ�าง



ที่ งานจัดซื้อจัดจ�าง  วงเงินงบประมาณ    ราคากลาง วิธีซื้อ/จ�าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ�าง/สัญญา/ข�อตกลง วันที่ของสัญญา/ข�อตกลงในการซื้อ-จ�างแบบ สขร. 1สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564หน"วยงาน โรงพยาบาลหนองมะโมงผู�เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคาที่ซื้อ-จ�าง32 วัสดุงานบ�านงานครัว          1 รายการ 2,210.00 2,210.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มทานตะวัน 2,210.00 น้ําดื่มทานตะวัน 2,210.00 ตรง spec. ราคากลาง R320/65 01/11/6433 วัสดุงานบ�านงานครัว          2 รายการ 3,650.00 3,650.00 เฉพาะเจาะจง บี เอส แอนด> เฟรนด> 3,650.00 บี เอส แอนด> เฟรนด> 3,650.00 ตรง spec. ราคากลาง R347/65 10/11/6434 วัสดุงานบ�านงานครัว          1 รายการ 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง ทีทีพี โฮลดิ้งจํากัด 5,350.00 ทีทีพี โฮลดิ้งจํากัด 5,350.00 ตรง spec. ราคากลาง R349/65 10/11/6435 วัสดุคอมพิวเตอร>          1 รายการ 15,999.92 15,999.92 เฉพาะเจาะจง พิกเซอร>(ประเทศไทย) จํากัด 15,999.92 พิกเซอร>(ประเทศไทย) จํากัด 15,999.92 ตรง spec. ราคากลาง R752/65 10/11/6436 วัสดุทันตกรรม          7 รายการ 13,350.00 13,350.00 เฉพาะเจาะจง เซี่ยงไฮ�ทันตภัณฑ> 13,350.00 เซี่ยงไฮ�ทันตภัณฑ> 13,350.00 ตรง spec. ราคากลาง R8063/65 16/11/6437 วัสดุทันตกรรม          2 รายการ 6,377.20 6,377.20 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 6,377.20 ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 6,377.20 ตรง spec. ราคากลาง R8064/65 16/11/6438 วัสดุทันตกรรม         16 รายการ 10,600.00 10,600.00 เฉพาะเจาะจง เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จํากัด 10,600.00 เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จํากัด 10,600.00 ตรง spec. ราคากลาง R8065/65 16/11/6439 วัสดุทันตกรรม          2 รายการ 7,040.00 7,040.00 เฉพาะเจาะจง ชูมิตร 1967 จํากัด 7,040.00 ชูมิตร 1967 จํากัด 7,040.00 ตรง spec. ราคากลาง R8066/65 16/11/6440 วัสดุทันตกรรม          1 รายการ 1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง เอ็มมีเน�นซ> 1,750.00 เอ็มมีเน�นซ> 1,750.00 ตรง spec. ราคากลาง R8067/65 16/11/6441 วัสดุทันตกรรม          5 รายการ 6,070.00 6,070.00 เฉพาะเจาะจง ไดว> เด็นทัล อินคอร>ปอเรชั่น จํากัด 6,070.00 ไดว> เด็นทัล อินคอร>ปอเรชั่น จํากัด 6,070.00 ตรง spec. ราคากลาง R8068/65 16/11/6442 วัสดุทันตกรรม          1 รายการ 1,260.00 1,260.00 เฉพาะเจาะจง พรอมมิเน�นท> จํากัด 1,260.00 พรอมมิเน�นท> จํากัด 1,260.00 ตรง spec. ราคากลาง R8069/65 16/11/6443 วัสดุทันตกรรม          1 รายการ 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง นูโวเด�นท> จํากัด 3,300.00 นูโวเด�นท> จํากัด 3,300.00 ตรง spec. ราคากลาง R8070/65 16/11/6444 วัสดุการเกษตร          7 รายการ 1,254.00 1,254.00 เฉพาะเจาะจง พี.เจ ซัพพลาย 1,254.00 พี.เจ ซัพพลาย 1,254.00 ตรง spec. ราคากลาง RD50/65 15/11/6445 วัสดุกAอสร�าง          6 รายการ 2,741.00 2,741.00 เฉพาะเจาะจง ชAางปลูก วัสดุกAอสร�าง 2,741.00 ชAางปลูก วัสดุกAอสร�าง 2,741.00 ตรง spec. ราคากลาง RD71/65 30/11/6446 วัสดุเชื้อเพลิงและหลAอลื่น          1 รายการ 33,450.00 33,450.00 เฉพาะเจาะจง สิงห>ชัยพานิช ชัยนาท 33,450.00 สิงห>ชัยพานิช ชัยนาท 33,450.00 ตรง spec. ราคากลาง RI19/65 30/11/6447 วัสดุการแพทย>          2 รายการ 30,200.00 30,200.00 เฉพาะเจาะจง แต�ฮงหลีอZอกซิเยAน 30,200.00 แต�ฮงหลีอZอกซิเยAน 30,200.00 ตรง spec. ราคากลาง RM003/65 19/11/6453 วัสดุการแพทย>          3 รายการ 49,113.00 49,113.00 เฉพาะเจาะจง โอเร็กซ> เทรดดิ้ง จํากัด 49,113.00 โอเร็กซ> เทรดดิ้ง จํากัด 49,113.00 ตรง spec. ราคากลาง RM004/65 05/11/6455 วัสดุการแพทย>          1 รายการ 30,666.20 30,666.20 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 30,666.20 ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 30,666.20 ตรง spec. ราคากลาง RM005/64 05/11/6462 วัสดุการแพทย>          1 รายการ       4,000.00  บาท       4,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร> จํากัด       4,000.00  บาท ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร> จํากัด       4,000.00  บาท ตรง spec. ราคากลาง RM006/65 05/11/6463 วัสดุการแพทย>          5 รายการ 11,265.00 11,265.00 เฉพาะเจาะจง เอ็มที อุปกรณ>การแพทย> จํากัด 11,265.00 เอ็มที อุปกรณ>การแพทย> จํากัด 11,265.00 ตรง spec. ราคากลาง RM007/65 05/11/6465 วัสดุการแพทย>          1 รายการ 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง เอโอ เมดิคอลแอนด>ซัพพลาย 8,500.00 เอโอ เมดิคอลแอนด>ซัพพลาย 8,500.00 ตรง spec. ราคากลาง RM008/65 05/11/6466 วัสดุการแพทย>          1 รายการ 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ไอแคร> เมดิคัล จํากัด 2,400.00 ไอแคร> เมดิคัล จํากัด 2,400.00 ตรง spec. ราคากลาง RM009/65 05/11/6467 วัสดุการแพทย>          2 รายการ 6,426.00 6,426.00 เฉพาะเจาะจง พี.เอ็น.โปรดักส> นครสวรรค> จํากัด 6,426.00 พี.เอ็น.โปรดักส> นครสวรรค> จํากัด 6,426.00 ตรง spec. ราคากลาง RM010/65 05/11/6468 วัสดุการแพทย>          1 รายการ 7,280.00 7,280.00 เฉพาะเจาะจง บอร>เนียว เมดิคัล จํากัด 7,280.00 บอร>เนียว เมดิคัล จํากัด 7,280.00 ตรง spec. ราคากลาง RM011/65 05/11/64



ที่ งานจัดซื้อจัดจ�าง  วงเงินงบประมาณ    ราคากลาง วิธีซื้อ/จ�าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ�าง/สัญญา/ข�อตกลง วันที่ของสัญญา/ข�อตกลงในการซื้อ-จ�างแบบ สขร. 1สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564หน"วยงาน โรงพยาบาลหนองมะโมงผู�เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคาที่ซื้อ-จ�าง69 วัสดุการแพทย>          1 รายการ 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน) 8,400.00 เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน) 8,400.00 ตรง spec. ราคากลาง RM017/65 05/11/6471 วัสดุการแพทย>         11 รายการ 28,510.00 28,510.00 เฉพาะเจาะจง บี เอส แอนด> เฟรนด> 28,510.00 บี เอส แอนด> เฟรนด> 28,510.00 ตรง spec. ราคากลาง RM018/65 05/11/6473 วัสดุการแพทย>          3 รายการ 2,850.00 2,850.00 เฉพาะเจาะจง แอสเซ�นท> เมดิคอล จํากัด 2,850.00 แอสเซ�นท> เมดิคอล จํากัด 2,850.00 ตรง spec. ราคากลาง RM022/65 05/11/6474 วัสดุยา          1 รายการ 11,556.00 11,556.00 เฉพาะเจาะจง เมดไลน> จํากัด 11,556.00 เมดไลน> จํากัด 11,556.00 ตรง spec. ราคากลาง RO24/65 02/11/6475 วัสดุยา          1 รายการ 6,264.00 6,264.00 เฉพาะเจาะจง บางกอกดรัก จํากัด 6,264.00 บางกอกดรัก จํากัด 6,264.00 ตรง spec. ราคากลาง RO25/65 02/11/6476 วัสดุยา          1 รายการ 31,350.00 31,350.00 เฉพาะเจาะจง วี.แอนด>.วี. กรุงเทพฯ จํากัด 31,350.00 วี.แอนด>.วี. กรุงเทพฯ จํากัด 31,350.00 ตรง spec. ราคากลาง RO26/65 02/11/6477 วัสดุยา          2 รายการ 3,180.00 3,180.00 เฉพาะเจาะจง แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่ 3,180.00 แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่ 3,180.00 ตรง spec. ราคากลาง RO27/65 02/11/6478 วัสดุยา          2 รายการ 4,515.00 4,515.00 เฉพาะเจาะจง ยูโทเปJKยน จํากัด 4,515.00 ยูโทเปJKยน จํากัด 4,515.00 ตรง spec. ราคากลาง RO28/65-01 02/11/6480 วัสดุยา          2 รายการ 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง ฟาร>มาดิกา จํากัด 27,000.00 ฟาร>มาดิกา จํากัด 27,000.00 ตรง spec. ราคากลาง RO29/65 02/11/6481 วัสดุยา          4 รายการ 4,536.00 4,536.00 เฉพาะเจาะจง เยเนอรัล ฮอสป̂ตัล โปรดัคส> จํากัด (มหาชน) 4,536.00 เยเนอรัล ฮอสป̂ตัล โปรดัคส> จํากัด (มหาชน) 4,536.00 ตรง spec. ราคากลาง RO30/65 02/11/6482 วัสดุยา          3 รายการ 17,325.00 17,325.00 เฉพาะเจาะจง พรีเมด ฟาร>มา พลัส จํากัด 17,325.00 พรีเมด ฟาร>มา พลัส จํากัด 17,325.00 ตรง spec. ราคากลาง RO31/65 02/11/6483 วัสดุยา          3 รายการ 13,314.00 13,314.00 เฉพาะเจาะจง ที เอ็น พี เฮลท>แคร> จํากัด 13,314.00 ที เอ็น พี เฮลท>แคร> จํากัด 13,314.00 ตรง spec. ราคากลาง RO32/65 02/11/6484 วัสดุยา          4 รายการ 16,140.00 16,140.00 เฉพาะเจาะจง นิวไลฟ_ ฟาร>มAา จํากัด 16,140.00 นิวไลฟ_ ฟาร>มAา จํากัด 16,140.00 ตรง spec. ราคากลาง RO33/65 02/11/6485 วัสดุยา          1 รายการ 27,691.60 27,691.60 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จํากัด 27,691.60 ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จํากัด 27,691.60 ตรง spec. ราคากลาง RO34/65-01 02/11/6487 วัสดุยา          1 รายการ 40,990.00 40,990.00 เฉพาะเจาะจง โปลิฟาร>ม จํากัด 40,990.00 โปลิฟาร>ม จํากัด 40,990.00 ตรง spec. ราคากลาง RO35/65-01 02/11/6492 วัสดุยา          1 รายการ 10,920.00 10,920.00 เฉพาะเจาะจง สหแพทย>เภสัช จํากัด 10,920.00 สหแพทย>เภสัช จํากัด 10,920.00 ตรง spec. ราคากลาง RO36/65-01 02/11/6494 วัสดุยา          1 รายการ 13,092.00 13,092.00 เฉพาะเจาะจง ที แมน ฟาร>มาซูติคอล จํากัด 13,092.00 ที แมน ฟาร>มาซูติคอล จํากัด 13,092.00 ตรง spec. ราคากลาง RO37/65-01 02/11/6496 วัสดุยา          3 รายการ 16,035.00 16,035.00 เฉพาะเจาะจง พาตาร>แลบ (2517) จํากัด 16,035.00 พาตาร>แลบ (2517) จํากัด 16,035.00 ตรง spec. ราคากลาง RO38/65-01 02/11/6498 วัสดุยา          2 รายการ 18,720.00 18,720.00 เฉพาะเจาะจง ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด(มหาชน) 18,720.00 ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด(มหาชน) 18,720.00 ตรง spec. ราคากลาง RO39/65-01 02/11/64100 วัสดุยา          1 รายการ 18,505.00 18,505.00 เฉพาะเจาะจง ภิญโญฟาร>มาซี 18,505.00 ภิญโญฟาร>มาซี 18,505.00 ตรง spec. ราคากลาง RO40/65-01 02/11/64103 วัสดุยา          3 รายการ 99,296.00 99,296.00 เฉพาะเจาะจง เบอร>ลินฟาร>มาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด 99,296.00 เบอร>ลินฟาร>มาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด 99,296.00 ตรง spec. ราคากลาง RO41/65-01 02/11/64107 วัสดุยา          3 รายการ 90,882.04 90,882.04 เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร>มา จํากัด 90,882.04 ซิลลิค ฟาร>มา จํากัด 90,882.04 ตรง spec. ราคากลาง RO42/65-01 02/11/64112 วัสดุยา          1 รายการ 75,442.00 75,442.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด 75,442.00 เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด 75,442.00 ตรง spec. ราคากลาง RO43/65-01 02/11/64117 วัสดุยา          4 รายการ 31,157.33 31,157.33 เฉพาะเจาะจง สยามฟาร>มาซูติคอล จํากัด 31,157.33 สยามฟาร>มาซูติคอล จํากัด 31,157.33 ตรง spec. ราคากลาง RO44/65 02/11/64118 วัสดุวิทยาศาสตร>          2 รายการ 119,759.00 119,759.00 เฉพาะเจาะจง ล็อคอินส> เมดดิคอล จํากัด 119,759.00 ล็อคอินส> เมดดิคอล จํากัด 119,759.00 ตรง spec. ราคากลาง RP012/65-1 29/10/64



ที่ งานจัดซื้อจัดจ�าง  วงเงินงบประมาณ    ราคากลาง วิธีซื้อ/จ�าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ�าง/สัญญา/ข�อตกลง วันที่ของสัญญา/ข�อตกลงในการซื้อ-จ�างแบบ สขร. 1สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564หน"วยงาน โรงพยาบาลหนองมะโมงผู�เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคาที่ซื้อ-จ�าง120 วัสดุวิทยาศาสตร>          3 รายการ 3,895.00 3,895.00 เฉพาะเจาะจง แล็บมาสเตอร> แอZดวานซ> จํากัด 3,895.00 แล็บมาสเตอร> แอZดวานซ> จํากัด 3,895.00 ตรง spec. ราคากลาง RP013/65 29/10/64121 วัสดุวิทยาศาสตร>          1 รายการ 86,500.00 86,500.00 เฉพาะเจาะจง ไทย ไดแอ็กนอสติก จํากัด 86,500.00 ไทย ไดแอ็กนอสติก จํากัด 86,500.00 ตรง spec. ราคากลาง RP014/65-1 29/10/64123 วัสดุวิทยาศาสตร>          4 รายการ 38,875.00 38,875.00 เฉพาะเจาะจง เฟ̂ร>มเมอร> จํากัด 38,875.00 เฟ̂ร>มเมอร> จํากัด 38,875.00 ตรง spec. ราคากลาง RP015/65 29/10/64125 วัสดุวิทยาศาสตร>          1 รายการ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ไฟท>ติ้ง กรุZป คอร>ปอเรชั่น เซลส>แอนด>เซอร>วิสเซส จํากัด 20,000.00 ไฟท>ติ้ง กรุZป คอร>ปอเรชั่น เซลส>แอนด>เซอร>วิสเซส จํากัด 20,000.00 ตรง spec. ราคากลาง RP016/65 29/10/64127 วัสดุวิทยาศาสตร>          1 รายการ 1,712.00 1,712.00 เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร>มา จํากัด 1,712.00 ซิลลิค ฟาร>มา จํากัด 1,712.00 ตรง spec. ราคากลาง RP021/65 29/10/64129 วัสดุคอมพิวเตอร>         10 รายการ 3,580.00 3,580.00 เฉพาะเจาะจง ฉวีวรรณเครื่องเขียน 3,580.00 ฉวีวรรณเครื่องเขียน 3,580.00 ตรง spec. ราคากลาง RR46/65 15/11/64131 วัสดุสํานักงาน          1 รายการ 22,200.00 22,200.00 เฉพาะเจาะจง เมดิกา แพ็คกิ้ง จํากัด 22,200.00 เมดิกา แพ็คกิ้ง จํากัด 22,200.00 ตรง spec. ราคากลาง RR48/65 15/11/64133 วัสดุงานบ�านงานครัว         28 รายการ 5,578.00 5,578.00 เฉพาะเจาะจง ส.เจริญชัย 5,578.00 ส.เจริญชัย 5,578.00 ตรง spec. ราคากลาง RR51/65 15/11/64135 วัสดุสํานักงาน          1 รายการ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง พี.บี.กZอปปJK 1,000.00 พี.บี.กZอปปJK 1,000.00 ตรง spec. ราคากลาง RR53/65 15/11/64137 จ�างเหมาปฏิบัติหน�าที่รักษาความปลอดภัย 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมทรง  วงราดศรี 12,000.00 นายสมทรง  วงราดศรี 12,000.00 ตรง spec. ราคากลาง 21/65 15/09/64139 จ�างเหมาปฏิบัติหน�าที่รักษาความปลอดภัย 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอํานาจ  นิลฉ่ํา 12,000.00 นายอํานาจ  นิลฉ่ํา 12,000.00 ตรง spec. ราคากลาง 22/65 15/09/64141 จ�างเหมาตําแหนAงนักวิชาการคอมพิวเตอร> 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง นส.นันท>นภัส  สะอาด 11,000.00 นส.นันท>นภัส  สะอาด 11,000.00 ตรง spec. ราคากลาง 6/65 15/09/64143 จ�างเหมาปฏิบัติหน�าที่บริการยานพาหนะ 6,080.00 6,080.00 เฉพาะเจาะจง นายเชาวฤทธิ์  คชรักษ> 6,080.00 นายเชาวฤทธิ์  คชรักษ> 6,080.00 ตรง spec. ราคากลาง 18/65 15/09/64145 จ�างเหมาปฏิบัติหน�าที่บริการยานพาหนะ 7,040.00 7,040.00 เฉพาะเจาะจง นายธานินทร>  วาระชีวะ 7,040.00 นายธานินทร>  วาระชีวะ 7,040.00 ตรง spec. ราคากลาง 7/65 15/09/64147 จ�างเหมาปฏิบัติหน�าที่บริการยานพาหนะ 7,040.00 7,040.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิพงษ>  จันทร>ศรี 7,040.00 นายอิทธิพงษ>  จันทร>ศรี 7,040.00 ตรง spec. ราคากลาง 8/65 15/09/64149 จ�างเหมาปฏิบัติหน�าที่บริการผู�คลอด 6,720.00 6,720.00 เฉพาะเจาะจง นส.วนิดา  นาพงษ> 6,720.00 นส.วนิดา  นาพงษ> 6,720.00 ตรง spec. ราคากลาง 17/65 15/09/64151 จ�างเหมาปฏิบัติหน�าที่บริการงานเวชศาสตร>ฯ 6,720.00 6,720.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย  บัวสิงห> 6,720.00 นายวุฒิชัย  บัวสิงห> 6,720.00 ตรง spec. ราคากลาง 10/65 15/09/64153 จ�างเหมาปฏิบัติหน�าที่งานจAายกลาง 5,440.00 5,440.00 เฉพาะเจาะจง นส.ปุณยวีร>  จันทร>ศรี 5,440.00 นส.ปุณยวีร>  จันทร>ศรี 5,440.00 ตรง spec. ราคากลาง 11/65 15/09/64155 จ�างเหมาปฏิบัติหน�าที่งานซักฟอก 7,040.00 7,040.00 เฉพาะเจาะจง นส.พรรนิภา  จิ๋วนุช 7,040.00 นส.พรรนิภา  จิ๋วนุช 7,040.00 ตรง spec. ราคากลาง 12/65 15/09/64157 จ�างเหมาปฏิบัติหน�าที่บริการผู�ปdวยนอก 7,040.00 7,040.00 เฉพาะเจาะจง นส.ศิริขวัญ  โตบัว 7,040.00 นส.ศิริขวัญ  โตบัว 7,040.00 ตรง spec. ราคากลาง 15/65 15/09/64159 จ�างเหมาปฏิบัติหน�าที่งานซักฟอก 7,040.00 7,040.00 เฉพาะเจาะจง นางวัชณี  อินทร>ทอง 7,040.00 นางวัชณี  อินทร>ทอง 7,040.00 ตรง spec. ราคากลาง 13/65 15/09/64161 จ�างเหมาปฏิบัติหน�าที่ผู�ชAวยชAาง 6,720.00 6,720.00 เฉพาะเจาะจง นายพัฒนพงษ>  นันสีทอง 6,720.00 นายพัฒนพงษ>  นันสีทอง 6,720.00 ตรง spec. ราคากลาง 14/65 15/09/64163 จ�างเหมาปฏิบัติหน�าที่บริการผู�ปdวยใน 7,040.00 7,040.00 เฉพาะเจาะจง นส.นลาวัลย>  จิตสะดวก 7,040.00 นส.นลาวัลย>  จิตสะดวก 7,040.00 ตรง spec. ราคากลาง 19/65 15/09/64165 จ�างเหมาปฏิบัติหน�าที่บริการผู�ปdวยใน 7,040.00 7,040.00 เฉพาะเจาะจง นส.เบญญาภา  จุลพันธ> 7,040.00 นส.เบญญาภา  จุลพันธ> 7,040.00 ตรง spec. ราคากลาง 20/65 15/09/64167 จ�างเหมาปฏิบัติหน�าที่บริการงานทันตกรรม 7,040.00 7,040.00 เฉพาะเจาะจง นส.ศศิวิมล   ทองบุญ 7,040.00 นส.ศศิวิมล   ทองบุญ 7,040.00 ตรง spec. ราคากลาง 9/65 15/09/64



ที่ งานจัดซื้อจัดจ�าง  วงเงินงบประมาณ    ราคากลาง วิธีซื้อ/จ�าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ�าง/สัญญา/ข�อตกลง วันที่ของสัญญา/ข�อตกลงในการซื้อ-จ�างแบบ สขร. 1สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564หน"วยงาน โรงพยาบาลหนองมะโมงผู�เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคาที่ซื้อ-จ�าง169 จ�างเหมาตําแหนAงผู�ชAวยนักกายภาพบําบัด 7,040.00 7,040.00 เฉพาะเจาะจง นส.วารุณี  นุ�ยปลี 7,040.00 นส.วารุณี  นุ�ยปลี 7,040.00 ตรง spec. ราคากลาง 1/65 15/09/64171 จ�างเหมาปฏิบัติหน�าที่นักวิชาการสาธารณสุข 13,200.00 13,200.00 เฉพาะเจาะจง นายธาตรี  อ่ําน�อย 13,200.00 นายธาตรี  อ่ําน�อย 13,200.00 ตรง spec. ราคากลาง 23/65 15/09/64รวม 1,570,450.75 1,570,450.75 


