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1 จางเหมา PACS 1 รายการ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด 30,000.00 บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด 30,000.00 ตรง spec. ราคากลาง สัญญา 253/65 30/06/65

2 เชา GPS   1 รายการ 749.00 749.00 เฉพาะเจาะจง เอ็กซเซนส อินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด 749.00 เอ็กซเซนส อินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด 749.00 ตรง spec. ราคากลาง ขอตกลง 32/65 30/09/65

3 จางเหมาดูแลผูสูงอาย(ุ1ธค.64-30พย.65) 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ผองศรี  ศรีเมือง 1,500.00 น.ส.ผองศรี  ศรีเมือง 1,500.00 ตรง spec. ราคากลาง R223/65 01/10/64

4 จางเหมาดูแลผูสูงอาย(ุ1ธค.64-30พย.65) 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จันทรฉาย  จบศรี 1,500.00 น.ส.จันทรฉาย  จบศรี 1,500.00 ตรง spec. ราคากลาง R224/65 01/12/64

5 จางเหมาดูแลผูสูงอาย(ุ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 01/12/64

6 จางเหมาทําอาหาร  1 รายการ 34,525.00 34,525.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสีนวล เหมือนมอญ 34,525.00 นางสาวสีนวล เหมือนมอญ 34,525.00 ตรง spec. ราคากลาง R2124/65 30/09/65

7 จางเหมากําจัดขยะติดเช้ือ    1 รายการ 5,473.05 5,473.05 เฉพาะเจาะจง ไอซี ควอลิตี้ ซิสเท็ม จํากัด 5,473.05 ไอซี ควอลิตี้ ซิสเท็ม จํากัด 5,473.05 ตรง spec. ราคากลาง R2126/65 30/09/65

8 จางเหมาถายเอกสาร 1 รายการ 3,654.50 3,654.50 เฉพาะเจาะจง ศูนยถายเอกสารวีรยา 3,654.50 ศูนยถายเอกสารวีรยา 3,654.50 ตรง spec. ราคากลาง R2125/65 30/09/65

9 วัสดุงานบานงานครัว    1 รายการ 1,339.00 1,339.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มทานตะวัน 1,339.00 น้ําดื่มทานตะวัน 1,339.00 ตรง spec. ราคากลาง R3641/65 30/09/65

10 วสัดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  1 รายการ 24,780.00 24,780.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.สิงหชัยพานิช ชัยนาท 24,780.00 ห.จ.ก.สิงหชัยพานิช ชัยนาท 24,780.00 ตรง spec. ราคากลาง RI640/65 30/09/65

11 วัสดุทันตกรรม  1 รายการ 2,340.00        2,340.00      เฉพาะเจาะจง เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จํากัด 2,340.00      เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จํากัด 2,340.00      ตรง spec. ราคากลาง R8003/66 19/10/65

12 วัสดุทันตกรรม  1 รายการ 8,250.00        8,250.00      เฉพาะเจาะจง นูโวเดนท จํากัด 8,250.00      นูโวเดนท จํากัด 8,250.00      ตรง spec. ราคากลาง R8004/66 19/10/65

13 วัสดุการแพทย  7 รายการ 36,882.90       36,882.90     เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 36,882.90    ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 36,882.90    ตรง spec. ราคากลาง RM005/66 19/10/65

14 วัสดุการแพทย  8 รายการ 6,020.00        6,020.00      เฉพาะเจาะจง บี เอส แอนด เฟรนด 6,020.00      บี เอส แอนด เฟรนด 6,020.00      ตรง spec. ราคากลาง RM014/66 19/10/65

15 วัสดุการแพทย  1 รายการ 5,700.00        5,700.00      เฉพาะเจาะจง ทรู เมดิคอล จํากัด 5,700.00      ทรู เมดิคอล จํากัด 5,700.00      ตรง spec. ราคากลาง RM015/66 19/10/65

16 วัสดุการแพทย  1 รายการ 3,400.00        3,400.00      เฉพาะเจาะจง เอโอ เมดิคอลแอนดซัพพลาย 3,400.00      เอโอ เมดิคอลแอนดซัพพลาย 3,400.00      ตรง spec. ราคากลาง RM016/65 19/10/65

17 วัสดุการแพทย  1 รายการ 4,000.00        4,000.00      เฉพาะเจาะจง ย.ูพี.เมดิคอล ซอลเตอร จํากัด 4,000.00      ย.ูพี.เมดิคอล ซอลเตอร จํากัด 4,000.00      ตรง spec. ราคากลาง RM017/66 19/10/65

18 วัสดุการแพทย  5 รายการ 37,200.00       37,200.00     เฉพาะเจาะจง ไทยกอส จํากัด 37,200.00    ไทยกอส จํากัด 37,200.00    ตรง spec. ราคากลาง RM018/66 19/10/65

19 วัสดุการแพทย  6 รายการ 3,905.50        3,905.50      เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา จํากัด 3,905.50      ซิลลิค ฟารมา จํากัด 3,905.50      ตรง spec. ราคากลาง RM019/66 19/10/65

20 วัสดุการแพทย  5 รายการ 38,721.00       38,721.00     เฉพาะเจาะจง พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด 38,721.00    พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด 38,721.00    ตรง spec. ราคากลาง RM020/66 19/10/65

21 วัสดุการแพทย  3 รายการ 40,160.00       40,160.00     เฉพาะเจาะจง แตฮงหลีออกซิเจน จํากัด 40,160.00    แตฮงหลีออกซิเจน จํากัด 40,160.00    ตรง spec. ราคากลาง RM642/65 30/09/65

22 วัสดุยา          2 รายการ 7,937.50        7,937.50      เฉพาะเจาะจง แปซิฟค เฮลธแคร(ไทยแลนด) จํากัด 7,937.50      แปซิฟค เฮลธแคร(ไทยแลนด) จํากัด 7,937.50      ตรง spec. ราคากลาง RO1/66 19/10/65

ผูเสนอราคา และราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ซื้อ-จาง

แบบ สขร. 1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2565

หนวยงาน โรงพยาบาลหนองมะโมง
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23 วัสดุยา          1 รายการ 9,200.00        9,200.00      เฉพาะเจาะจง ไบโอจีนีเทค จํากัด 9,200.00      ไบโอจีนีเทค จํากัด 9,200.00      ตรง spec. ราคากลาง RO21/66 20/10/65

24 วัสดุยา          3 รายการ 49,290.00       49,290.00     เฉพาะเจาะจง ฟารมาดิกา จํากัด 49,290.00    ฟารมาดิกา จํากัด 49,290.00    ตรง spec. ราคากลาง RO22/66 20/10/65

25 วัสดุยา          5 รายการ 91,740.00       91,740.00     เฉพาะเจาะจง เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด 91,740.00    เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด 91,740.00    ตรง spec. ราคากลาง RO23/66 20/10/65

26 วัสดุยา          1 รายการ 5,868.00        5,868.00      เฉพาะเจาะจง ที แมน ฟารมาซติูคอล จํากัด 5,868.00      ที แมน ฟารมาซติูคอล จํากัด 5,868.00      ตรง spec. ราคากลาง RO24/66 21/10/65

27 วัสดุยา          1 รายการ 16,662.04       16,662.04     เฉพาะเจาะจง สยามฟารมาซูติคอล จํากัด 16,662.04    สยามฟารมาซูติคอล จํากัด 16,662.04    ตรง spec. ราคากลาง RO25/66 21/10/65

28 วัสดุยา          4 รายการ 14,597.00       14,597.00     เฉพาะเจาะจง พรีเมด ฟารมา พลัส จํากัด 14,597.00    พรีเมด ฟารมา พลัส จํากัด 14,597.00    ตรง spec. ราคากลาง RO26/66 21/10/65

29 วัสดุยา          2 รายการ 45,000.00       45,000.00     เฉพาะเจาะจง ไบโอวาลิส จํากัด 45,000.00    ไบโอวาลิส จํากัด 45,000.00    ตรง spec. ราคากลาง RO27/66 21/10/65

30 วัสดุยา          4 รายการ 4,390.00        4,390.00      เฉพาะเจาะจง แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอรี่ 4,390.00      แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอรี่ 4,390.00      ตรง spec. ราคากลาง RO28/66 21/10/65

31 วัสดุยา          4 รายการ 39,000.00       39,000.00     เฉพาะเจาะจง คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด 39,000.00    คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด 39,000.00    ตรง spec. ราคากลาง RO29/66 21/10/65

32 วัสดุยา          6 รายการ 23,665.00       23,665.00     เฉพาะเจาะจง เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด 23,665.00    เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด 23,665.00    ตรง spec. ราคากลาง RO30/66 21/10/65

33 วัสดุยา          5 รายการ 55,197.45       55,197.45     เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา จํากัด 55,197.45    ซิลลิค ฟารมา จํากัด 55,197.45    ตรง spec. ราคากลาง RO31/66 21/10/65

34 วัสดุยา          2 รายการ 3,948.00        3,948.00      เฉพาะเจาะจง แสงไทยเมดิคอล จํากัด 3,948.00      แสงไทยเมดิคอล จํากัด 3,948.00      ตรง spec. ราคากลาง RO32/66 21/10/65

35 วัสดุยา          4 รายการ 24,280.00       24,280.00     เฉพาะเจาะจง สหแพทยเภสัช จํากัด 24,280.00    สหแพทยเภสัช จํากัด 24,280.00    ตรง spec. ราคากลาง RO33/66 21/10/65

36 วัสดุยา          5 รายการ 7,430.00        7,430.00      เฉพาะเจาะจง ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส(1969) จํากัด 7,430.00      ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส(1969) จํากัด 7,430.00      ตรง spec. ราคากลาง RO34/66 21/10/65

37 วัสดุยา          4 รายการ 30,469.32       30,469.32     เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จํากัด 30,469.32    ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จํากัด 30,469.32    ตรง spec. ราคากลาง RO35/66 21/10/65

38 วัสดุยา          1 รายการ 2,100.00        2,100.00      เฉพาะเจาะจง หางขายยาตราเจ็ดดาว จํากัด 2,100.00      หางขายยาตราเจ็ดดาว จํากัด 2,100.00      ตรง spec. ราคากลาง RO36/66 21/10/65

39 วัสดุยา          3 รายการ 23,424.50       23,424.50     เฉพาะเจาะจง เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี(่อํานวยเภสัช) จํากัด 23,424.50    เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี(่อํานวยเภสัช) จํากัด 23,424.50    ตรง spec. ราคากลาง RO37/66 21/10/65

40 วัสดุยา          7 รายการ 38,448.00       38,448.00     เฉพาะเจาะจง เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จํากัด (มหาชน) 38,448.00    เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จํากัด (มหาชน) 38,448.00    ตรง spec. ราคากลาง RO38/66 21/10/65

41 วัสดุยา          3 รายการ 10,255.00       10,255.00     เฉพาะเจาะจง พาตารแลบ (2517) จํากัด 10,255.00    พาตารแลบ (2517) จํากัด 10,255.00    ตรง spec. ราคากลาง RO39/66 21/10/65

42 สมุนไพร          2 รายการ 14,100.00       14,100.00     เฉพาะเจาะจง ไทยเอฟดี จํากัด 14,100.00    ไทยเอฟดี จํากัด 14,100.00    ตรง spec. ราคากลาง RO40/66 21/10/65

43 วัสดุยา          3 รายการ 12,360.00       12,360.00     เฉพาะเจาะจง บางกอกดรัก จํากัด 12,360.00    บางกอกดรัก จํากัด 12,360.00    ตรง spec. ราคากลาง RO41/66 21/10/65

44 วัสดุยา          6 รายการ 28,780.00       28,780.00     เฉพาะเจาะจง ภิญโญฟารมาซี 28,780.00    ภิญโญฟารมาซี 28,780.00    ตรง spec. ราคากลาง RO42/66 21/10/65
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45 วัสดุวิทยาศาสตร 1 รายการ 17,976.00       17,976.00     เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 17,976.00    ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 17,976.00    ตรง spec. ราคากลาง RP005/66 19/10/65

46 วัสดุวิทยาศาสตร 1 รายการ 22,470.00       22,470.00     เฉพาะเจาะจง โอเรก็ซ เทรดดิ้ง จํากัด 22,470.00    โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด 22,470.00    ตรง spec. ราคากลาง RP006/66 19/10/65

47 วสัดุวิทยาศาสตร  19 รายการ 191,111.00     191,111.00   เฉพาะเจาะจง ล็อคอินส เมดดิคอล จํากัด 191,111.00  ล็อคอินส เมดดิคอล จํากัด 191,111.00  ตรง spec. ราคากลาง RP007/66 19/10/65

48 วัสดุวิทยาศาสตร 7 รายการ 115,750.00     115,750.00   เฉพาะเจาะจง ไทย ไดแอ็กนอสติก จํากัด 115,750.00  ไทย ไดแอ็กนอสติก จํากัด 115,750.00  ตรง spec. ราคากลาง RP008/66 19/10/65

49 วัสดุวิทยาศาสตร 1 รายการ 15,400.00       15,400.00     เฉพาะเจาะจง คอมเมอรเชียล ซายส จํากัด 15,400.00    คอมเมอรเชียล ซายส จํากัด 15,400.00    ตรง spec. ราคากลาง RP009/66 19/10/65

50 วัสดุวิทยาศาสตร 1 รายการ 10,500.00       10,500.00     เฉพาะเจาะจง คิว.เอส. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 10,500.00    คิว.เอส. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 10,500.00    ตรง spec. ราคากลาง RP010/66 19/10/65

51 วัสดุวิทยาศาสตร 1 รายการ 20,000.00       20,000.00     เฉพาะเจาะจง เมดเทรด 20,000.00    เมดเทรด 20,000.00    ตรง spec. ราคากลาง RP011/66 19/10/65

52 วัสดุวิทยาศาสตร 5 รายการ 2,870.00        2,870.00      เฉพาะเจาะจง แล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด 2,870.00      แล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด 2,870.00      ตรง spec. ราคากลาง RP012/66 19/10/65

53 วัสดุวิทยาศาสตร 2 รายการ 10,486.00       10,486.00     เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 10,486.00    ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 10,486.00    ตรง spec. ราคากลาง RP587/65 03/10/65

54 จางเหมาปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัย 12,400.00 12,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสมทรง  วงราดศรี 12,400.00 นายสมทรง  วงราดศรี 12,400.00 ตรง spec. ราคากลาง ขอตกลง 22/65 30/09/65

55 จางเหมาปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัย 12,400.00 12,400.00 เฉพาะเจาะจง นายอํานาจ  นิลฉ่ํา 12,400.00 นายอํานาจ  นิลฉ่ํา 12,400.00 ตรง spec. ราคากลาง ขอตกลง 23/65 30/09/65

56 จางเหมาตําแหนงนักวชิาการคอมพิวเตอร 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นันทนภสั  สะอาด 12,000.00 น.ส.นันทนภสั  สะอาด 12,000.00 ตรง spec. ราคากลาง ขอตกลง 9/65 30/09/65

57 จางเหมาปฏิบัติหนาที่บริการยานพาหนะ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเชาวฤทธิ์  คชรักษ 7,000.00 นายเชาวฤทธิ์  คชรักษ 7,000.00 ตรง spec. ราคากลาง ขอตกลง 19/65 30/09/65

58 จางเหมาปฏิบัติหนาที่บริการยานพาหนะ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธานินทร  วาระชีวะ 7,000.00 นายธานินทร  วาระชีวะ 7,000.00 ตรง spec. ราคากลาง ขอตกลง 10/65 30/09/65

59 จางเหมาปฏิบัติหนาที่บริการยานพาหนะ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิพงษ  จันทรศรี 7,000.00 นายอิทธิพงษ  จันทรศรี 7,000.00 ตรง spec. ราคากลาง ขอตกลง 11/65 30/09/65

60 จางเหมาปฏบิัติหนาที่บริการผูคลอด 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วนิดา  นาพงษ 7,000.00 น.ส.วนิดา  นาพงษ 7,000.00 ตรง spec. ราคากลาง ขอตกลง 18/65 30/09/65

61 จางเหมาปฏิบัติหนาที่งานจายกลาง 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปุณยวีร  จันทรศรี 7,000.00 น.ส.ปุณยวีร  จันทรศรี 7,000.00 ตรง spec. ราคากลาง ขอตกลง 13/65 30/09/65

62 จางเหมาปฏิบัติหนาที่งานซักฟอก 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พรรนิภา  จ๋ิวนุช 7,000.00 น.ส.พรรนิภา  จ๋ิวนุช 7,000.00 ตรง spec. ราคากลาง ขอตกลง 14/65 30/09/65

63 จางเหมาปฏิบัติหนาที่บริการผูปวยนอก 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริขวัญ  โตบัว 7,000.00 น.ส.ศิริขวัญ  โตบัว 7,000.00 ตรง spec. ราคากลาง ขอตกลง 17/65 30/09/65

64 จางเหมาปฏิบัติหนาที่งานซักฟอก 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวัชณี  อินทรทอง 7,000.00 นางวัชณี  อินทรทอง 7,000.00 ตรง spec. ราคากลาง ขอตกลง 15/65 30/09/65

65 จางเหมาปฏบิัติหนาที่ผูชวยชาง 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัฒนพงษ  นันสีทอง 7,000.00 นายพัฒนพงษ  นันสีทอง 7,000.00 ตรง spec. ราคากลาง ขอตกลง 16/65 30/09/65

66 จางเหมาปฏิบัติหนาที่บริการผูปวยใน 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นลาวัลย  จิตสะดวก 7,000.00 น.ส.นลาวัลย  จิตสะดวก 7,000.00 ตรง spec. ราคากลาง ขอตกลง 20/65 30/09/65
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67 จางเหมาปฏิบัติหนาที่บริการผูปวยใน 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญญาภา  จุลพันธ 7,000.00 น.ส.เบญญาภา  จุลพันธ 7,000.00 ตรง spec. ราคากลาง ขอตกลง 21/65 30/09/65

68 จางเหมาปฏิบัติหนาที่บริการงานทันตกรรม 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศศิวิมล   ทองบุญ 7,000.00 น.ส.ศศิวิมล   ทองบุญ 7,000.00 ตรง spec. ราคากลาง ขอตกลง 12/65 30/09/65

69 จางเหมาปฏิบัติหนาท่ีนักวิชาการสาธารณสุข 13,360.00 13,360.00 เฉพาะเจาะจง นายธาตรี  นอยอํ่า 13,360.00 นายธาตรี  นอยอํ่า 13,360.00 ตรง spec. ราคากลาง ขอตกลง 24/65 30/09/65

70 จางเหมาปฏิบัติหนาท่ีบริการงานเวชศาสตรฯ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรศักดิ์   บงเรือน 7,000.00 นายสุรศักดิ์   บงเรือน 7,000.00 ตรง spec. ราคากลาง ขอตกลง 25/65 30/09/65

71 จางเหมาปฏิบัติหนาที่บริการงานเภสัชกรรม 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศราวุฒิ  รัตนวรรณ 7,000.00 นายศราวุฒิ  รัตนวรรณ 7,000.00 ตรง spec. ราคากลาง ขอตกลง 26/65 30/09/65

72 จางเหมาปฏิบัติหนาที่บริการผูปวยนอก 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ฑิฆัมพร   บุตรลา 7,000.00 น.ส.ฑิฆัมพร   บุตรลา 7,000.00 ตรง spec. ราคากลาง ขอตกลง 27/65 30/09/65

73 จางเหมาปฏิบัติหนาท่ีพนักงานทําความสะอาด 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมจิตร   สาลีขาว 7,000.00 นางสมจิตร   สาลีขาว 7,000.00 ตรง spec. ราคากลาง ขอตกลง 28/65 30/09/65

74 จางเหมาปฏิบัติหนาท่ีพนักงานทําความสะอาด 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมถวิล  ฉาวกระฉอน 7,000.00 นางสมถวิล  ฉาวกระฉอน 7,000.00 ตรง spec. ราคากลาง ขอตกลง 29/65 30/09/65

75 จางเหมาปฏิบัติหนาท่ีพนักงานทําความสะอาด 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สมพิณ   พุมพงษ 7,000.00 น.ส.สมพิณ   พุมพงษ 7,000.00 ตรง spec. ราคากลาง ขอตกลง 30/65 30/09/65

76 จางเหมาปฏิบัติหนาที่บริการงานเภสัชกรรม 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสกสรรค   ทับทิม 7,000.00 นายเสกสรรค   ทับทิม 7,000.00 ตรง spec. ราคากลาง ขอตกลง 31/65 30/09/65

รวม 1,438,564.76  1,438,564.76 


