
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 01/12/644 จ�างเหมาดูแลผู�สูงอายุ(1ธค.64-30พย.65) 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ผBองศรี  ศรีเมือง 1,500.00 น.ส.ผBองศรี  ศรีเมือง 1,500.00 ตรง spec. ราคากลาง R223/65-1 01/10/645 จ�างเหมาดูแลผู�สูงอายุ(1ธค.64-30พย.65) 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จันทร5ฉาย  จบศรี 1,500.00 น.ส.จันทร5ฉาย  จบศรี 1,500.00 ตรง spec. ราคากลาง R224/65-1 01/12/646 จ�างเหมาดูแลผู�สูงอายุ(1ธค.64-30พย.65) 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วนิดา   คําหวาน 600.00 น.ส.วนิดา   คําหวาน 600.00 ตรง spec. ราคากลาง R225/65-1 01/12/647 จ�างเหมาทําอาหารผู�ปLวย   1 รายการ 26,895.00 26,895.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสีนวล เหมือนมอญ 26,895.00 นางสาวสีนวล เหมือนมอญ 26,895.00 ตรง spec. ราคากลาง R230/65 30/12/648 จ�างเหมากําจัดขยะติดเชื้อ 1 รายการ 6,661.82 6,661.82 เฉพาะเจาะจง ไอซี ควอลิตี้ ซิสเท็ม จํากัด 6,661.82 ไอซี ควอลิตี้ ซิสเท็ม จํากัด 6,661.82 ตรง spec. ราคากลาง R231/65 30/12/649 จ�างเหมาถBายเอกสาร  1 รายการ 3,155.00 3,155.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย5ถBายเอกสารวีรยา 3,155.00 ศูนย5ถBายเอกสารวีรยา 3,155.00 ตรง spec. ราคากลาง R232/65 04/01/6510 วัสดุงานบ�านงานครัว  1 รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร�านน้ําดื่มทานตะวัน 1,500.00 ร�านน้ําดื่มทานตะวัน 1,500.00 ตรง spec. ราคากลาง R3119/65 04/01/6511 วัสดุเชื้อเพลิงและหลBอลื่น     1 รายการ 25,070.00 25,070.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.สิงห5ชัยพานิช ชัยนาท 25,070.00 ห.จ.ก.สิงห5ชัยพานิช ชัยนาท 25,070.00 ตรง spec. ราคากลาง RI118/65 30/12/6412 จ�างเหมาทําฟPนปลอม  1 รายการ 7,078.40 7,078.40 เฉพาะเจาะจง บ.ฟPนเทียมไทย จํากัด 7,078.40 บ.ฟPนเทียมไทย จํากัด 7,078.40 ตรง spec. ราคากลาง R234/65 06/01/6513 จ�างเหมาตรวจทางห�องปฏิบัติการ   1 รายการ 21,441.00 21,441.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย5แลบธนบุรี จํากัด 21,441.00 ศูนย5แลบธนบุรี จํากัด 21,441.00 ตรง spec. ราคากลาง R235/65 06/01/6514 จ�างเหมาทําปRาย ปชส.(โครงการ) 1,760.00 1,760.00 เฉพาะเจาะจง หนองมะโมงการพิมพ5 1,760.00 หนองมะโมงการพิมพ5 1,760.00 ตรง spec. ราคากลาง R238/65 24/01/6515 วัสดุสํานักงาน  6 รายการ(โครงการ) 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ส.เจริญชัย 1,000.00 ส.เจริญชัย 1,000.00 ตรง spec. ราคากลาง FQ165/65 24/01/6516 จ�างเหมาจ�างทั่วไป  1 รายการ 4,072.00 4,072.00 เฉพาะเจาะจง สิทธิเดช ลาภลึก 4,072.00 สิทธิเดช ลาภลึก 4,072.00 ตรง spec. ราคากลาง R229/65 14/01/6517 จ�างเหมาซBอมรถยนต5ราชการ 1 รายการ 19,900.00 19,900.00 เฉพาะเจาะจง พี เอส คาร5เซอร5วิส 19,900.00 พี เอส คาร5เซอร5วิส 19,900.00 ภาพรวมจังหวัด R233/65 06/01/6518 จ�างเหมาซBอมรถยนต5ราชการ 1 รายการ 2,336.16 2,336.16 เฉพาะเจาะจง โตโยต�าชัยนาท2015จํากัด 2,336.16 โตโยต�าชัยนาท2015จํากัด 2,336.16 ตรง spec. ราคากลาง R236/65 06/01/6519 จ�างเหมาซBอมรถยนต5ราชการ 1 รายการ 3,197.16 3,197.16 เฉพาะเจาะจง โตโยต�าชัยนาท2015จํากัด 3,197.16 โตโยต�าชัยนาท2015จํากัด 3,197.16 ตรง spec. ราคากลาง R237/65 06/01/65ผู�เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคาที่ซื้อ-จ�างสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน มกราคม 2565หน�วยงาน โรงพยาบาลหนองมะโมง แบบ สขร. 1



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�างสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน มกราคม 2565หน�วยงาน โรงพยาบาลหนองมะโมง แบบ สขร. 120 จ�างเหมาทําปRาย  1 รายการ(โครงการ) 1,760.00 1,760.00 เฉพาะเจาะจง หนองมะโมงการพิมพ5 1,760.00 หนองมะโมงการพิมพ5 1,760.00 ตรง spec. ราคากลาง R238/65 18/01/6521 จ�างเหมาซBอมรถยนต5ราชการ 1 รายการ 5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง วิริยะยางยนต5(2018)จํากัด(สาขา 1) 5,700.00 วิริยะยางยนต5(2018)จํากัด(สาขา 1) 5,700.00 ตรง spec. ราคากลาง R239/65 18/01/6522 วัสดุงานบ�านงานครัว  11 รายการ 939.00 939.00 เฉพาะเจาะจง ส.เจริญชัย 939.00 ส.เจริญชัย 939.00 ตรง spec. ราคากลาง RR161/65 05/01/6523 วัสดุงานบ�านงานครัว 1 รายการ 11,770.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจง จีวียูนิตี้ จํากัด 11,770.00 จีวียูนิตี้ จํากัด 11,770.00 ตรง spec. ราคากลาง R3136/65 06/01/6524 วัสดุคอมพิวเตอร5  1 รายการ 23,999.89 23,999.89 เฉพาะเจาะจง พิกเซอร5(ประเทศไทย) จํากัด 23,999.89 พิกเซอร5(ประเทศไทย) จํากัด 23,999.89 ตรง spec. ราคากลาง R7135/65 06/01/6525 วัสดุทันตกรรม  1 รายการ 1,900.00       1,900.00 เฉพาะเจาะจง แอคคอร5ด คอร5ปอเรชั่น จํากัด 1,900.00 แอคคอร5ด คอร5ปอเรชั่น จํากัด 1,900.00 ตรง spec. ราคากลาง R8137/65 13/01/6526 วัสดุทันตกรรม  1 รายการ 1,605.00       1,605.00 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 1,605.00 ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 1,605.00 ตรง spec. ราคากลาง R8138/65 13/01/6527 วัสดุการแพทย5  2 รายการ 3,120.00       3,120.00 เฉพาะเจาะจง ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด 3,120.00 ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด 3,120.00 ตรง spec. ราคากลาง RM115/65 04/01/6528 วัสดุการแพทย5  3 รายการ 7,904.90       7,904.90 เฉพาะเจาะจง โอเร็กซ5 เทรดดิ้ง จํากัด 7,904.90 โอเร็กซ5 เทรดดิ้ง จํากัด 7,904.90 ตรง spec. ราคากลาง RM116/65 04/01/6529 วัสดุการแพทย5  8 รายการ 18,700.00     18,700.00 เฉพาะเจาะจง แต�ฮงหลีอYอกซิเจน จํากัด 18,700.00 แต�ฮงหลีอYอกซิเจน จํากัด 18,700.00 ตรง spec. ราคากลาง RM117/65-1 28/01/6530 วัสดุการแพทย5  1 รายการ 13,000.00     13,000.00 เฉพาะเจาะจง ชรินทร5เฮ็ลธ5แคร5 13,000.00 ชรินทร5เฮ็ลธ5แคร5 13,000.00 ตรง spec. ราคากลาง RM144/65 06/01/6531 วัสดุการแพทย5  1 รายการ 3,040.00       3,040.00 เฉพาะเจาะจง เอลิสต5 ซัพพลาย จํากัด 3,040.00 เอลิสต5 ซัพพลาย จํากัด 3,040.00 ตรง spec. ราคากลาง RM145/65 06/01/6532 วัสดุการแพทย5  1 รายการ 1,750.00       1,750.00 เฉพาะเจาะจง นิภานันท5 เซล แอนด5 เซอร5วิซ จํากัด 1,750.00 นิภานันท5 เซล แอนด5 เซอร5วิซ จํากัด 1,750.00 ตรง spec. ราคากลาง RM146/65 06/01/6533 วัสดุการแพทย5  1 รายการ 8,500.00       8,500.00 เฉพาะเจาะจง ทรู เมดิคอล จํากัด 8,500.00 ทรู เมดิคอล จํากัด 8,500.00 ตรง spec. ราคากลาง RM147/65 06/01/6534 วัสดุการแพทย5  3 รายการ 5,232.60       5,232.60 เฉพาะเจาะจง พี.เอ็น.โปรดักส5 นครสวรรค5 จํากัด 5,232.60 พี.เอ็น.โปรดักส5 นครสวรรค5 จํากัด 5,232.60 ตรง spec. ราคากลาง RM148/65 06/01/6535 วัสดุการแพทย5  2 รายการ 3,350.00       3,350.00 เฉพาะเจาะจง ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร5 จํากัด 3,350.00 ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร5 จํากัด 3,350.00 ตรง spec. ราคากลาง RM149/65 06/01/6536 วัสดุการแพทย5  6 รายการ 12,473.80     12,473.80 เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร5มา จํากัด 12,473.80 ซิลลิค ฟาร5มา จํากัด 12,473.80 ตรง spec. ราคากลาง RM150/65 06/01/6537 วัสดุการแพทย5  2 รายการ 7,700.00       7,700.00 เฉพาะเจาะจง ไอแคร5 เมดิคัล จํากัด 7,700.00 ไอแคร5 เมดิคัล จํากัด 7,700.00 ตรง spec. ราคากลาง RM151/65 06/01/6538 วัสดุการแพทย5  7 รายการ 19,050.00     19,050.00 เฉพาะเจาะจง เอ็มที อุปกรณ5การแพทย5 จํากัด 19,050.00 เอ็มที อุปกรณ5การแพทย5 จํากัด 19,050.00 ตรง spec. ราคากลาง RM162/65 06/01/65



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�างสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน มกราคม 2565หน�วยงาน โรงพยาบาลหนองมะโมง แบบ สขร. 139 สมุนไพร   10 รายการ 20,176.00     20,176.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลสรรคบุรี 20,176.00 โรงพยาบาลสรรคบุรี 20,176.00 ตรง spec. ราคากลาง RO0001395 07/01/6540 วัสดุยา     1 รายการ 1,500.00       1,500.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 1,500.00 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 1,500.00 ตรง spec. ราคากลาง RO004/040/65 24/01/6541 สมุนไพร   1 รายการ 3,500.00       3,500.00 เฉพาะเจาะจง ไทยเอฟดี จํากัด 3,500.00 ไทยเอฟดี จํากัด 3,500.00 ตรง spec. ราคากลาง RO121/65 04/01/6542 วัสดุยา     1 รายการ 8,089.20       8,089.20 เฉพาะเจาะจง เกรYทเตอร5มายบาซิน จํากัด 8,089.20 เกรYทเตอร5มายบาซิน จํากัด 8,089.20 ตรง spec. ราคากลาง RO122/65 04/01/6543 สมุนไพร   1 รายการ 4,800.00       4,800.00 เฉพาะเจาะจง มาซา แลบ จํากัด 4,800.00 มาซา แลบ จํากัด 4,800.00 ตรง spec. ราคากลาง RO123/65 04/01/6544 วัสดุยา    1 รายการ 4,900.00       4,900.00 เฉพาะเจาะจง แปซิฟ[ค เฮลธ5แคร5(ไทยแลนด5) จํากัด 4,900.00 แปซิฟ[ค เฮลธ5แคร5(ไทยแลนด5) จํากัด 4,900.00 ตรง spec. ราคากลาง RO124/65 04/01/6545 วัสดุยา    2 รายการ 3,267.00       3,267.00 เฉพาะเจาะจง ยูโทเป\]ยน จํากัด 3,267.00 ยูโทเป\]ยน จํากัด 3,267.00 ตรง spec. ราคากลาง RO125/65 04/01/6546 วัสดุยา    3 รายการ 12,496.00     12,496.00 เฉพาะเจาะจง เยเนอรัล ฮอสป[ตัล โปรดัคส5 จํากัด (มหาชน) 12,496.00 เยเนอรัล ฮอสป[ตัล โปรดัคส5 จํากัด (มหาชน) 12,496.00 ตรง spec. ราคากลาง RO126/65 04/01/6547 วัสดุยา    3 รายการ 17,860.00     17,860.00 เฉพาะเจาะจง ที เอ็น พี เฮลท5แคร5 จํากัด 17,860.00 ที เอ็น พี เฮลท5แคร5 จํากัด 17,860.00 ตรง spec. ราคากลาง RO127/65 04/01/6548 วัสดุยา    4 รายการ 17,860.00     17,860.00 เฉพาะเจาะจง พาตาร5แลบ (2517) จํากัด 17,860.00 พาตาร5แลบ (2517) จํากัด 17,860.00 ตรง spec. ราคากลาง RO128/65 04/01/6549 วัสดุยา    3 รายการ 17,580.00 17,580.00 เฉพาะเจาะจง ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด(มหาชน) 17,580.00 ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด(มหาชน) 17,580.00 ตรง spec. ราคากลาง RO129/65-01 04/01/6550 วัสดุยา    3 รายการ 13,460.60 13,460.60 เฉพาะเจาะจง ดีทแฮล5ม เคลเลอร5 โลจิสติกส5 จํากัด 13,460.60 ดีทแฮล5ม เคลเลอร5 โลจิสติกส5 จํากัด 13,460.60 ตรง spec. ราคากลาง RO130/65-01 04/01/6551 วัสดุยา    2 รายการ 29,775.00 29,775.00 เฉพาะเจาะจง วี.แอนด5.วี. กรุงเทพฯ จํากัด 29,775.00 วี.แอนด5.วี. กรุงเทพฯ จํากัด 29,775.00 ตรง spec. ราคากลาง RO131/65-01 04/01/6552 วัสดุยา    7 รายการ 22,832.00 22,832.00 เฉพาะเจาะจง ภิญโญฟาร5มาซี 22,832.00 ภิญโญฟาร5มาซี 22,832.00 ตรง spec. ราคากลาง RO132/65-01 04/01/6553 วัสดุยา    4 รายการ 20,522.60 20,522.60 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จํากัด 20,522.60 ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จํากัด 20,522.60 ตรง spec. ราคากลาง RO133/65 04/01/6554 วัสดุยา    7 รายการ 82,842.30 82,842.30 เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร5มา จํากัด 82,842.30 ซิลลิค ฟาร5มา จํากัด 82,842.30 ตรง spec. ราคากลาง RO134/65-01 04/01/6555 วัสดุยา    1 รายการ 7,050.00 7,050.00 เฉพาะเจาะจง ไบโอจีนีเทค จํากัด 7,050.00 ไบโอจีนีเทค จํากัด 7,050.00 ตรง spec. ราคากลาง RO170/65 18/01/6556 วัสดุยา    1 รายการ 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง เมดไลน5 จํากัด 9,630.00 เมดไลน5 จํากัด 9,630.00 ตรง spec. ราคากลาง RO171/65 18/01/6557 วัสดุยา    1 รายการ 3,870.00 3,870.00 เฉพาะเจาะจง เอวีเอส มาร5เก็ตติ้ง จํากัด 3,870.00 เอวีเอส มาร5เก็ตติ้ง จํากัด 3,870.00 ตรง spec. ราคากลาง RO172/65 18/01/65



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�างสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน มกราคม 2565หน�วยงาน โรงพยาบาลหนองมะโมง แบบ สขร. 158 วัสดุยา    1 รายการ 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ฟาร5มBา อินโนวา จํากัด 2,400.00 ฟาร5มBา อินโนวา จํากัด 2,400.00 ตรง spec. ราคากลาง RO173/65 18/01/6559 วัสดุยา    2 รายการ 2,008.00 2,008.00 เฉพาะเจาะจง วิทยาศรม จํากัด 2,008.00 วิทยาศรม จํากัด 2,008.00 ตรง spec. ราคากลาง RO174/65 18/01/6560 วัสดุยา    1 รายการ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง สหแพทย5เภสัช จํากัด 8,000.00 สหแพทย5เภสัช จํากัด 8,000.00 ตรง spec. ราคากลาง RO175/65 18/01/6561 วัสดุยา    1 รายการ 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง ยูโทเป\]ยน จํากัด 6,400.00 ยูโทเป\]ยน จํากัด 6,400.00 ตรง spec. ราคากลาง RO176/65 18/01/6562 วัสดุยา    2 รายการ 4,260.00 4,260.00 เฉพาะเจาะจง นิวฟาร5มา(ประเทศไทย) จํากัด 4,260.00 นิวฟาร5มา(ประเทศไทย) จํากัด 4,260.00 ตรง spec. ราคากลาง RO177/65 18/01/6563 วัสดุยา    1 รายการ 3,080.00 3,080.00 เฉพาะเจาะจง ฟาร5มBาฮอฟ จํากัด 3,080.00 ฟาร5มBาฮอฟ จํากัด 3,080.00 ตรง spec. ราคากลาง RO178/65 18/01/6564 วัสดุยา    1 รายการ 2,160.00 2,160.00 เฉพาะเจาะจง 2เอ็ม( เมด- เมเกอร5) จํากัด 2,160.00 2เอ็ม( เมด- เมเกอร5) จํากัด 2,160.00 ตรง spec. ราคากลาง RO179/65 18/01/6565 วัสดุยา    5 รายการ 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง ที โอ เคมีคอลส5 1979 จํากัด 3,745.00 ที โอ เคมีคอลส5 1979 จํากัด 3,745.00 ตรง spec. ราคากลาง RO180/65 18/01/6566 วัสดุยา    4 รายการ 14,283.00 14,283.00 เฉพาะเจาะจง พรีเมด ฟาร5มา พลัส จํากัด 14,283.00 พรีเมด ฟาร5มา พลัส จํากัด 14,283.00 ตรง spec. ราคากลาง RO181/65 18/01/6567 วัสดุยา   6 รายการ 37,505.00 37,505.00 เฉพาะเจาะจง โปลิฟาร5ม จํากัด 37,505.00 โปลิฟาร5ม จํากัด 37,505.00 ตรง spec. ราคากลาง RO182/65 18/01/6568 วัสดุยา   3 รายการ 2,810.00 2,810.00 เฉพาะเจาะจง แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่ 2,810.00 แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่ 2,810.00 ตรง spec. ราคากลาง RO183/65-01 18/01/6569 วัสดุยา   2 รายการ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง คอสมBา เทรดดิ้ง จํากัด 18,000.00 คอสมBา เทรดดิ้ง จํากัด 18,000.00 ตรง spec. ราคากลาง RO184/65-01 18/01/6570 วัสดุยา   5 รายการ 41,064.70 41,064.70 เฉพาะเจาะจง เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่(อํานวยเภสัช) จํากัด 41,064.70 เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่(อํานวยเภสัช) จํากัด 41,064.70 ตรง spec. ราคากลาง RO185/65-01 18/01/6571 วัสดุยา   6 รายการ 8,358.00 8,358.00 เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค ฟาร5มาซูติคอล จํากัด 8,358.00 แอตแลนติค ฟาร5มาซูติคอล จํากัด 8,358.00 ตรง spec. ราคากลาง RO186/65-01 18/01/6572 วัสดุยา   5 รายการ 11,947.00 11,947.00 เฉพาะเจาะจง ที แมน ฟาร5มาซูติคอล จํากัด 11,947.00 ที แมน ฟาร5มาซูติคอล จํากัด 11,947.00 ตรง spec. ราคากลาง RO187/65-01 18/01/6573 วัสดุยา   5 รายการ 36,420.00 36,420.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด 36,420.00 เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด 36,420.00 ตรง spec. ราคากลาง RO188/65-01 18/01/6574 วัสดุยา   6 รายการ 10,262.80 10,262.80 เฉพาะเจาะจง พรอส ฟาร5มา จํากัด 10,262.80 พรอส ฟาร5มา จํากัด 10,262.80 ตรง spec. ราคากลาง RO189/65-01 18/01/6575 วัสดุวิทยาศาสตร5  1 รายการ 180,000.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง อาร5เอ็กซ5 จํากัด 180,000.00 อาร5เอ็กซ5 จํากัด 180,000.00 ตรง spec. ราคากลาง RP139/65 13/01/6576 วัสดุวิทยาศาสตร5  5 รายการ 48,900.00 48,900.00 เฉพาะเจาะจง เฟ[ร5มเมอร5 จํากัด 48,900.00 เฟ[ร5มเมอร5 จํากัด 48,900.00 ตรง spec. ราคากลาง RP140/65 13/01/65



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�างสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน มกราคม 2565หน�วยงาน โรงพยาบาลหนองมะโมง แบบ สขร. 177 วัสดุวิทยาศาสตร5  2 รายการ 3,468.40 3,468.40 เฉพาะเจาะจง แล็บมาสเตอร5 แอYดวานซ5 จํากัด 3,468.40 แล็บมาสเตอร5 แอYดวานซ5 จํากัด 3,468.40 ตรง spec. ราคากลาง RP141/65 13/01/6578 วัสดุวิทยาศาสตร5  2 รายการ 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง ไทย ไดแอ็กนอสติก จํากัด 17,000.00 ไทย ไดแอ็กนอสติก จํากัด 17,000.00 ตรง spec. ราคากลาง RP142/65 13/01/6579 วัสดุวิทยาศาสตร5  20 รายการ 151,346.00 151,346.00 เฉพาะเจาะจง ล็อคอินส5 เมดดิคอล จํากัด 151,346.00 ล็อคอินส5 เมดดิคอล จํากัด 151,346.00 ตรง spec. ราคากลาง RP143/65 13/01/6580 วัสดุวิทยาศาสตร5  1 รายการ 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง คิว.เอส. อินเตอร5เนชั่นแนล จํากัด 10,500.00 คิว.เอส. อินเตอร5เนชั่นแนล จํากัด 10,500.00 ตรง spec. ราคากลาง RP163/65 13/01/6581 วัสดุวิทยาศาสตร5  1 รายการ 7,700.00 7,700.00 เฉพาะเจาะจง คอมเมอร5เชียล ซายส5 จํากัด 7,700.00 คอมเมอร5เชียล ซายส5 จํากัด 7,700.00 ตรง spec. ราคากลาง RP164/65 14/01/6582 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 15/09/6483 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 15/09/6484 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 15/09/6485 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 15/09/6486 จ�างเหมาปฏิบัติหน�าที่บริการยานพาหนะ 6,080.00 6,080.00 เฉพาะเจาะจง นายธานินทร5  วาระชีวะ 6,080.00 นายธานินทร5  วาระชีวะ 6,080.00 ตรง spec. ราคากลาง ข�อตกลง 7/65 15/09/6487 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 15/09/6488 จ�างเหมาปฏิบัติหน�าที่บริการผู�คลอด 6,080.00 6,080.00 เฉพาะเจาะจง นส.วนิดา  นาพงษ5 6,080.00 นส.วนิดา  นาพงษ5 6,080.00 ตรง spec. ราคากลาง ข�อตกลง 17/65 15/09/6489 จ�างเหมาปฏิบัติหน�าที่บริการงานเวชศาสตร5ฯ 5,760.00 5,760.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย  บัวสิงห5 5,760.00 นายวุฒิชัย  บัวสิงห5 5,760.00 ตรง spec. ราคากลาง ข�อตกลง 10/65 15/09/6490 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 15/09/6491 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 15/09/6492 จ�างเหมาปฏิบัติหน�าที่บริการผู�ปLวยนอก 6,080.00 6,080.00 เฉพาะเจาะจง นส.ศิริขวัญ  โตบัว 6,080.00 นส.ศิริขวัญ  โตบัว 6,080.00 ตรง spec. ราคากลาง ข�อตกลง 15/65 15/09/6493 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 15/09/6494 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 01/12/6495 จ�างเหมาปฏิบัติหน�าที่บริการผู�ปLวยใน 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 15/09/64



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�างสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน มกราคม 2565หน�วยงาน โรงพยาบาลหนองมะโมง แบบ สขร. 196 จ�างเหมาปฏิบัติหน�าที่บริการผู�ปLวยใน 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 15/09/6497 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 15/09/6498 จ�างเหมาตําแหนBงผู�ชBวยนักกายภาพบําบัด 6,080.00 6,080.00 เฉพาะเจาะจง นส.วารุณี  นุ�ยปลี 6,080.00 นส.วารุณี  นุ�ยปลี 6,080.00 ตรง spec. ราคากลาง ข�อตกลง 1/65 15/09/6499 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 1,417,097.33 1,417,097.33 



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�างสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน มกราคม 2565หน�วยงาน โรงพยาบาลหนองมะโมง แบบ สขร. 1


