
ที่ งานจัดซื้อจัดจ�าง  วงเงินงบประมาณ    ราคากลาง วิธีซื้อ/จ�าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ�าง/สัญญา/ข�อตกลง วันที่ของสัญญา/ข�อตกลงในการซื้อ-จ�าง1 จ�างเหมา PACS 1 รายการ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ5 เทรดดิ้ง จํากัด 30,000.00 บ.โอเร็กซ5 เทรดดิ้ง จํากัด 30,000.00 ตรง spec. ราคากลาง สัญญา 312/64 22/06/642 จ�างเหมาทําความสะอาดอาคาร 1 รายการ 37,878.00 37,878.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.กิตติชัย คลีนนิ่ง 37,878.00 ห.จ.ก.กิตติชัย คลีนนิ่ง 37,878.00 ตรง spec. ราคากลาง สัญญา 412/64 29/09/643 เชBา GPS   1 รายการ 749.00 749.00 เฉพาะเจาะจง เอ็กซ5เซ�นส5 อินฟอร5เมชั่นเซอร5วิส จํากัด 749.00 เอ็กซ5เซ�นส5 อินฟอร5เมชั่นเซอร5วิส จํากัด 749.00 ตรง spec. ราคากลาง ข�อตกลง 24/65 01/10/644 จ�างเหมาทําอาหารผู�ปGวย          1 รายการ 26,895.00 26,895.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสีนวล เหมือนมอญ 26,895.00 นางสาวสีนวล เหมือนมอญ 26,895.00 ตรง spec. ราคากลาง 20/65 01/12/645 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 22/65 01/12/646 จ�างเหมาถBายเอกสาร  1 รายการ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย5ถBายเอกสารวีรยา 10,000.00 ศูนย5ถBายเอกสารวีรยา 10,000.00 ตรง spec. ราคากลาง 21/65 01/12/647 วัสดุงานบ�านงานครัว          1 รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร�านน้ําดื่มทานตะวัน 1,500.00 ร�านน้ําดื่มทานตะวัน 1,500.00 ตรง spec. ราคากลาง 77/65 01/12/648 วัสดุเชื้อเพลิงและหลBอลื่น          1 รายการ 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.สิงห5ชัยพานิช ชัยนาท 40,000.00 ห.จ.ก.สิงห5ชัยพานิช ชัยนาท 40,000.00 ตรง spec. ราคากลาง 76/65 01/12/649 จ�างเหมาทําฟLนปลอม  1 รายการ 3,478.05 3,478.05 เฉพาะเจาะจง บ.ฟLนเทียมไทย จํากัด 3,478.05 บ.ฟLนเทียมไทย จํากัด 3,478.05 ตรง spec. ราคากลาง R226/65 13/12/6410 จ�างเหมาตรวจทางห�องปฏิบัติการ 1 รายการ 22,177.00 22,177.00 เฉพาะเจาะจง บ.ศูนย5แลบธนบุรี จํากัด 22,177.00 บ.ศูนย5แลบธนบุรี จํากัด 22,177.00 ตรง spec. ราคากลาง R227/65 13/12/6411 จ�างเหมาจ�างทั่วไป   1 รายการ 5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิริยะยางยนต5(2018)จํากัด(สาขา 1) 5,800.00 บ.วิริยะยางยนต5(2018)จํากัด(สาขา 1) 5,800.00 ตรง spec. ราคากลาง R228/65 15/12/6412 วัสดุงานบ�านงานครัว  2 รายการ 7,050.00 7,050.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มทีอุปกรณ5การแพทย5 จํากัด 7,050.00 บ.เอ็มทีอุปกรณ5การแพทย5 จํากัด 7,050.00 ตรง spec. ราคากลาง R3102/65 13/12/6413 วัสดุงานบ�านงานครัว 2 รายการ 9,375.00 9,375.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.บี เอส แอนด5 เฟรนด5 9,375.00 ห.จ.ก.บี เอส แอนด5 เฟรนด5 9,375.00 ตรง spec. ราคากลาง R3109/65 13/12/6414 วัสดุงานบ�านงานครัว 3 รายการ 7,062.00 7,062.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทีทีพี โฮลดิ้งจํากัด 7,062.00 บ.ทีทีพี โฮลดิ้งจํากัด 7,062.00 มารับของได� ราคากลาง R399/65 13/12/6415 วัสดุคอมพิวเตอร5 2 รายการ 2,450.00 2,450.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.เจ เอส คอมพิวเตอร5 2,450.00 ห.จ.ก.เจ เอส คอมพิวเตอร5 2,450.00 ภาพรวมจังหวัด R7103/65 13/12/6416 วัสดุกBอสร�าง  11 รายการ 2,640.00 2,640.00 เฉพาะเจาะจง ร�านศรีเมืองการไฟฟSา 2,640.00 ร�านศรีเมืองการไฟฟSา 2,640.00 ตรง spec. ราคากลาง RB96/65 03/12/6417 วัสดุการแพทย5 5 รายการ 29,820.00 29,820.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทยกUอส จํากัด 29,820.00 บ.ไทยกUอส จํากัด 29,820.00 ตรง spec. ราคากลาง RM105/65 13/12/6418 วัสดุการแพทย5   2 รายการ 6,848.00 6,848.00 เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ5 เทรดดิ้ง จํากัด 6,848.00 บ.โอเร็กซ5 เทรดดิ้ง จํากัด 6,848.00 ตรง spec. ราคากลาง RM106/65-1 13/12/6419 วัสดุการแพทย5   5 รายการ 22,774.95 22,774.95 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 22,774.95 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 22,774.95 ตรง spec. ราคากลาง RM107/65-1 13/12/6420 วัสดุการแพทย5  2 รายการ 3,849.86 3,849.86 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร5มา จํากัด 3,849.86 บ.ซิลลิค ฟาร5มา จํากัด 3,849.86 ตรง spec. ราคากลาง RM108/65 13/12/6421 วัสดุการแพทย5  2 รายการ 16,650.00 16,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มที อุปกรณ5การแพทย5 จํากัด 16,650.00 บ.เอ็มที อุปกรณ5การแพทย5 จํากัด 16,650.00 ตรง spec. ราคากลาง RM110/65 13/12/64แบบ สขร. 1ผู�เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคาที่ซื้อ-จ�างสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน ธันวาคม 2564หน"วยงาน โรงพยาบาลหนองมะโมง



ที่ งานจัดซื้อจัดจ�าง  วงเงินงบประมาณ    ราคากลาง วิธีซื้อ/จ�าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ�าง/สัญญา/ข�อตกลง วันที่ของสัญญา/ข�อตกลงในการซื้อ-จ�างแบบ สขร. 1ผู�เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคาที่ซื้อ-จ�างสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน ธันวาคม 2564หน"วยงาน โรงพยาบาลหนองมะโมง22 วัสดุการแพทย5  6 รายการ 4,550.00 4,550.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.บี เอส แอนด5 เฟรนด5 4,550.00 ห.จ.ก.บี เอส แอนด5 เฟรนด5 4,550.00 ตรง spec. ราคากลาง RM111/65 15/12/6423 วัสดุการแพทย5  5 รายการ 6,790.00 6,790.00 เฉพาะเจาะจง แอสเซ�นท5 เมดิคอล จํากัด 6,790.00 แอสเซ�นท5 เมดิคอล จํากัด 6,790.00 ตรง spec. ราคากลาง RM112/65 15/12/6424 วัสดุวิทยาศาสตร5 27 รายการ 271,937.00      271,937.00 เฉพาะเจาะจง บ.ล็อคอินส5 เมดดิคอล จํากัด 271,937.00 บ.ล็อคอินส5 เมดดิคอล จํากัด 271,937.00 ตรง spec. ราคากลาง RP055/65-2 13/12/6425 วัสดุวิทยาศาสตร5  10 รายการ 110,200.00      110,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทย ไดแอ็กนอสติก จํากัด 110,200.00 บ.ไทย ไดแอ็กนอสติก จํากัด 110,200.00 ตรง spec. ราคากลาง RP056/65 13/12/6426 วัสดุวิทยาศาสตร5  13 รายการ 16,934.40        16,934.40 เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร5 แอUดวานซ5 จํากัด 16,934.40 บ.แล็บมาสเตอร5 แอUดวานซ5 จํากัด 16,934.40 ตรง spec. ราคากลาง RP057/65 13/12/6427 วัสดุวิทยาศาสตร5 7 รายการ 62,275.00        62,275.00 เฉพาะเจาะจง บ.เฟWร5มเมอร5 จํากัด 62,275.00 บ.เฟWร5มเมอร5 จํากัด 62,275.00 ตรง spec. ราคากลาง RP058/65-1 13/12/6428 วัสดุวิทยาศาสตร5 1 รายการ 107,500.00      107,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.อาร5เอ็กซ5 จํากัด 107,500.00 บ.อาร5เอ็กซ5 จํากัด 107,500.00 ตรง spec. ราคากลาง RP075/65 13/12/6429 วัสดุวิทยาศาสตร5 1 รายการ 17,976.00        17,976.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 17,976.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 17,976.00 ตรง spec. ราคากลาง RP104/65 13/12/6430 วัสดุงานบ�านงานครัว 18 รายการ 1,938.00          1,938.00 เฉพาะเจาะจง ร�าน ส.เจริญชัย 1,938.00 ร�าน ส.เจริญชัย 1,938.00 ตรง spec. ราคากลาง RR100/65 13/12/6431 วัสดุสํานักงาน  3 รายการ 2,250.00          2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร�านฉวีวรรณเครื่องเขียน 2,250.00 ร�านฉวีวรรณเครื่องเขียน 2,250.00 ตรง spec. ราคากลาง RR101/65 13/12/6432 วัสดุสํานักงาน  4 รายการ 10,600.00        10,600.00 เฉพาะเจาะจง ร�านจิรวัฒน5 10,600.00 ร�านจิรวัฒน5 10,600.00 ตรง spec. ราคากลาง RR98/65 13/12/6433 ครุภัณฑ5การแพทย5 1 รายการ 8,000.00          8,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย5อิเลคทรอนิคส5และคอมพิวเตอร5 8,000.00 ศูนย5อิเลคทรอนิคส5และคอมพิวเตอร5 8,000.00 ตรง spec. ราคากลาง Y897/65 13/12/6434 วัสดุยา   8 รายการ 99,428.00        99,428.00 เฉพาะเจาะจง เบอร5ลินฟาร5มาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด 99,428.00 เบอร5ลินฟาร5มาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด 99,428.00 ตรง spec. ราคากลาง RO114/65-01 22/12/6435 สมุนไพร   36 รายการ 75,931.46        75,931.46 เฉพาะเจาะจง องค5การเภสัชกรรม 75,931.46 องค5การเภสัชกรรม 75,931.46 ตรง spec. ราคากลาง RO23/65-01 02/12/6436 วัสดุยา  1 รายการ 4,000.00          4,000.00 เฉพาะเจาะจง เอเบิ้ล เมดิคอล จํากัด 4,000.00 เอเบิ้ล เมดิคอล จํากัด 4,000.00 ตรง spec. ราคากลาง RO78/65 09/12/6437 วัสดุยา  1 รายการ 7,650.00          7,650.00 เฉพาะเจาะจง ไบโอจีนีเทค จํากัด 7,650.00 ไบโอจีนีเทค จํากัด 7,650.00 ตรง spec. ราคากลาง RO79/65 09/12/6438 วัสดุยา  2 รายการ 3,974.84          3,974.84 เฉพาะเจาะจง แสงไทยเมดิคอล จํากัด 3,974.84 แสงไทยเมดิคอล จํากัด 3,974.84 ตรง spec. ราคากลาง RO80/65 09/12/6439 วัสดุยา  2 รายการ 9,750.00          9,750.00 เฉพาะเจาะจง พรอส ฟาร5มา จํากัด 9,750.00 พรอส ฟาร5มา จํากัด 9,750.00 ตรง spec. ราคากลาง RO81/65-01 09/12/6440 วัสดุยา  2 รายการ 12,771.52        12,771.52 เฉพาะเจาะจง บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด 12,771.52 บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด 12,771.52 ตรง spec. ราคากลาง RO82/65-01 09/12/6441 วัสดุยา   3 รายการ 36,150.00        36,150.00 เฉพาะเจาะจง ฟาร5มาดิกา จํากัด 36,150.00 ฟาร5มาดิกา จํากัด 36,150.00 ตรง spec. ราคากลาง RO83/65 09/12/64



ที่ งานจัดซื้อจัดจ�าง  วงเงินงบประมาณ    ราคากลาง วิธีซื้อ/จ�าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ�าง/สัญญา/ข�อตกลง วันที่ของสัญญา/ข�อตกลงในการซื้อ-จ�างแบบ สขร. 1ผู�เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคาที่ซื้อ-จ�างสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน ธันวาคม 2564หน"วยงาน โรงพยาบาลหนองมะโมง42 วัสดุยา   4 รายการ 8,795.00          8,795.00 เฉพาะเจาะจง นิวไลฟ\ ฟาร5มBา จํากัด 8,795.00 นิวไลฟ\ ฟาร5มBา จํากัด 8,795.00 ตรง spec. ราคากลาง RO84/65 09/12/6443 วัสดุยา   8 รายการ 11,298.00        11,298.00 เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค ฟาร5มาซูติคอล จํากัด 11,298.00 แอตแลนติค ฟาร5มาซูติคอล จํากัด 11,298.00 ตรง spec. ราคากลาง RO85/65-01 09/12/6444 วัสดุยา   3 รายการ 4,520.00          4,520.00 เฉพาะเจาะจง ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส5(1969) จํากัด 4,520.00 ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส5(1969) จํากัด 4,520.00 ตรง spec. ราคากลาง RO86/65-01 09/12/6445 วัสดุยา   3 รายการ 2,240.00          2,240.00 เฉพาะเจาะจง ที โอ เคมีคอลส5 1979 จํากัด 2,240.00 ที โอ เคมีคอลส5 1979 จํากัด 2,240.00 ตรง spec. ราคากลาง RO87/65 09/12/6446 วัสดุยา   3 รายการ 10,320.00        10,320.00 เฉพาะเจาะจง นิวฟาร5มา(ประเทศไทย) จํากัด 10,320.00 นิวฟาร5มา(ประเทศไทย) จํากัด 10,320.00 ตรง spec. ราคากลาง RO88/65-01 09/12/6447 วัสดุยา   3 รายการ 12,904.20        12,904.20 เฉพาะเจาะจง ดีทแฮล5ม เคลเลอร5 โลจิสติกส5 จํากัด 12,904.20 ดีทแฮล5ม เคลเลอร5 โลจิสติกส5 จํากัด 12,904.20 ตรง spec. ราคากลาง RO89/65-01 09/12/6448 วัสดุยา   5 รายการ 30,882.38        30,882.38 เฉพาะเจาะจง เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่(อํานวยเภสัช) จํากัด 30,882.38 เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่(อํานวยเภสัช) จํากัด 30,882.38 ตรง spec. ราคากลาง RO90/65-01 09/12/6449 วัสดุยา   3 รายการ 20,850.00        20,850.00 เฉพาะเจาะจง คอสมBา เทรดดิ้ง จํากัด 20,850.00 คอสมBา เทรดดิ้ง จํากัด 20,850.00 ตรง spec. ราคากลาง RO91/65-01 02/12/6450 วัสดุยา  1 รายการ 13,856.50        13,856.50 เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร5มา จํากัด 13,856.50 ซิลลิค ฟาร5มา จํากัด 13,856.50 ตรง spec. ราคากลาง RO92/65 09/12/6451 วัสดุยา   12 รายการ 17,680.00        17,680.00 เฉพาะเจาะจง เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด 17,680.00 เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด 17,680.00 ตรง spec. ราคากลาง RO93/65-01 09/12/6452 วัสดุยา   5 รายการ 24,729.84        24,729.84 เฉพาะเจาะจง สยามฟาร5มาซูติคอล จํากัด 24,729.84 สยามฟาร5มาซูติคอล จํากัด 24,729.84 ตรง spec. ราคากลาง RO94/65-01 09/12/6453 วัสดุยา  12 รายการ 43,089.00 43,089.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด 43,089.00 เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด 43,089.00 ตรง spec. ราคากลาง RO95/65-01 09/12/6454 จ�างเหมาปฏิบัติหน�าที่รักษาความปลอดภัย 12,400.00 12,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสมทรง  วงราดศรี 12,400.00 นายสมทรง  วงราดศรี 12,400.00 ตรง spec. ราคากลาง ข�อตกลง 21/65 15/09/6455 จ�างเหมาปฏิบัติหน�าที่รักษาความปลอดภัย 12,400.00 12,400.00 เฉพาะเจาะจง นายอํานาจ  นิลฉ่ํา 12,400.00 นายอํานาจ  นิลฉ่ํา 12,400.00 ตรง spec. ราคากลาง ข�อตกลง 22/65 15/09/6456 จ�างเหมาตําแหนBงนักวิชาการคอมพิวเตอร5 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นส.นันท5นภัส  สะอาด 10,000.00 นส.นันท5นภัส  สะอาด 10,000.00 ตรง spec. ราคากลาง ข�อตกลง 6/65 15/09/6457 จ�างเหมาปฏิบัติหน�าที่บริการยานพาหนะ 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง นายเชาวฤทธิ์  คชรักษ5 6,400.00 นายเชาวฤทธิ์  คชรักษ5 6,400.00 ตรง spec. ราคากลาง ข�อตกลง 18/65 15/09/6458 จ�างเหมาปฏิบัติหน�าที่บริการยานพาหนะ 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง นายธานินทร5  วาระชีวะ 6,400.00 นายธานินทร5  วาระชีวะ 6,400.00 ตรง spec. ราคากลาง ข�อตกลง 7/65 15/09/6459 จ�างเหมาปฏิบัติหน�าที่บริการยานพาหนะ 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิพงษ5  จันทร5ศรี 6,400.00 นายอิทธิพงษ5  จันทร5ศรี 6,400.00 ตรง spec. ราคากลาง ข�อตกลง 8/65 15/09/6460 จ�างเหมาปฏิบัติหน�าที่บริการผู�คลอด 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง นส.วนิดา  นาพงษ5 6,400.00 นส.วนิดา  นาพงษ5 6,400.00 ตรง spec. ราคากลาง ข�อตกลง 17/65 15/09/6461 จ�างเหมาปฏิบัติหน�าที่บริการงานเวชศาสตร5ฯ 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย  บัวสิงห5 6,400.00 นายวุฒิชัย  บัวสิงห5 6,400.00 ตรง spec. ราคากลาง ข�อตกลง 10/65 15/09/6462 จ�างเหมาปฏิบัติหน�าที่งานจBายกลาง 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง นส.ปุณยวีร5  จันทร5ศรี 6,400.00 นส.ปุณยวีร5  จันทร5ศรี 6,400.00 ตรง spec. ราคากลาง ข�อตกลง 11/65 15/09/6463 จ�างเหมาปฏิบัติหน�าที่งานซักฟอก 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง นส.พรรนิภา  จิ๋วนุช 6,400.00 นส.พรรนิภา  จิ๋วนุช 6,400.00 ตรง spec. ราคากลาง ข�อตกลง 12/65 15/09/64



ที่ งานจัดซื้อจัดจ�าง  วงเงินงบประมาณ    ราคากลาง วิธีซื้อ/จ�าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ�าง/สัญญา/ข�อตกลง วันที่ของสัญญา/ข�อตกลงในการซื้อ-จ�างแบบ สขร. 1ผู�เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคาที่ซื้อ-จ�างสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน ธันวาคม 2564หน"วยงาน โรงพยาบาลหนองมะโมง64 จ�างเหมาปฏิบัติหน�าที่บริการผู�ปGวยนอก 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง นส.ศิริขวัญ  โตบัว 6,400.00 นส.ศิริขวัญ  โตบัว 6,400.00 ตรง spec. ราคากลาง ข�อตกลง 15/65 15/09/6465 จ�างเหมาปฏิบัติหน�าที่งานซักฟอก 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง นางวัชณี  อินทร5ทอง 6,400.00 นางวัชณี  อินทร5ทอง 6,400.00 ตรง spec. ราคากลาง ข�อตกลง 13/65 15/09/6466 จ�างเหมาปฏิบัติหน�าที่ผู�ชBวยชBาง 7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง นายพัฒนพงษ5  นันสีทอง 7,600.00 นายพัฒนพงษ5  นันสีทอง 7,600.00 ตรง spec. ราคากลาง ข�อตกลง 25/65 01/12/6467 จ�างเหมาปฏิบัติหน�าที่บริการผู�ปGวยใน 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง นส.นลาวัลย5  จิตสะดวก 6,400.00 นส.นลาวัลย5  จิตสะดวก 6,400.00 ตรง spec. ราคากลาง ข�อตกลง 19/65 15/09/6468 จ�างเหมาปฏิบัติหน�าที่บริการผู�ปGวยใน 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง นส.เบญญาภา  จุลพันธ5 6,400.00 นส.เบญญาภา  จุลพันธ5 6,400.00 ตรง spec. ราคากลาง ข�อตกลง 20/65 15/09/6469 จ�างเหมาปฏิบัติหน�าที่บริการงานทันตกรรม 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง นส.ศศิวิมล   ทองบุญ 6,400.00 นส.ศศิวิมล   ทองบุญ 6,400.00 ตรง spec. ราคากลาง ข�อตกลง 9/65 15/09/6470 จ�างเหมาตําแหนBงผู�ชBวยนักกายภาพบําบัด 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง นส.วารุณี  นุ�ยปลี 6,400.00 นส.วารุณี  นุ�ยปลี 6,400.00 ตรง spec. ราคากลาง ข�อตกลง 1/65 15/09/6471 จ�างเหมาปฏิบัติหน�าที่นักวิชาการสาธารณสุข 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธาตรี  อ่ําน�อย 12,000.00 นายธาตรี  อ่ําน�อย 12,000.00 ตรง spec. ราคากลาง ข�อตกลง 23/65 15/09/64รวม 1,505,701.61   1,505,701.61 


