
                                                                    สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน ตค .61

วงเงินท่ี ราคา ราคาท่ีตกลง เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ี/วนัท่ี

ล าดบั งานท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง จดัซ้ือหรือ กลาง วิธีจดัซ้ือ/จา้ง ช่ือผูเ้สนอราคา/และราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก ซ้ือ/จา้ง โดยสรุป ของสญัญา

ท่ี จดัจา้ง บาท หรือขอ้ตกลง

บาท ในการจดัซ้ือ/จา้ง

1 วสัดุเช้ือเพลิง(แก๊ส) 520  - เฉพาะเจาะจง สหภณัฑแ์ก๊ส 520 สหภณัฑแ์ก๊ส 520 เกณฑร์าคา  6/2561

2 ครุภณัฑส์ านกังาน 25,800  - เฉพาะเจาะจง ร้านเจบีไฮเทคเซ็นเตอร์ 25,800 ร้านเจบีไฮเทคเซ็นเตอร์ 25,800 เกณฑร์าคา  3/2561

3 วสัดุงานบา้นงานครัว 1,600  - เฉพาะเจาะจง ร้านเจบีไฮเทคเซ็นเตอร์ 1,600 ร้านเจบีไฮเทคเซ็นเตอร์ 1,600 เกณฑร์าคา   4/2561

4 จา้งจ ากดัขยะติดเช้ือ 1,524  - เฉพาะเจาะจง หจกส.เรืองโรจน์สระบุรี 1,524 หจกส.เรืองโรจน์สระบุรี 1,524 เกณฑร์าคา  9/2561

5 วสัดุการเกษตร 2,530  - เฉพาะเจาะจง ร้านเฉลิมชยัการก่อสร้าง 2,530 ร้านเฉลิมชยัการก่อสร้าง 2,530 เกณฑร์าคา  2/2561

6 จา้งซ่อม/จา้งอ่ืนๆ 600  - เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายสวา่งแดนดิน 600 ร้านป้ายสวา่งแดนดิน 600 เกณฑร์าคา  68/2561

7 วสัดุส านกังาน 3,649  - เฉพาะเจาะจง บ.สยามโกบอลเฮา้ส์จ  ากดั3,649 บ.สยามโกบอลเฮา้ส์จ  ากดั 3,649 เกณฑร์าคา  69/2561

8 วสัดุส านกังาน 750  - เฉพาะเจาะจง ร้านภรศิลป์ 750 ร้านภรศิลป์ 750 เกณฑร์าคา  70/2561

9 วสัดุส านกังาน 1,400  - เฉพาะเจาะจง ร้านตน้กลา้ศึกษาภณัฑ ์1,400 ร้านตน้กลา้ศึกษาภณัฑ ์ 1,400 เกณฑร์าคา 71/2561

10 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 99,000  - เฉพาะเจาะจง บ.โกทูวิน โซลูชัน่ส์ จ  ากดั 99,000 บ.โกทูวิน โซลูชัน่ส์ จ  ากดั 99,000 เกณฑร์าคา  16/2561

11 จา้งจ ากดัขยะติดเช้ือ 2,196  - เฉพาะเจาะจง หจกส.เรืองโรจน์สระบุรี 2,196 หจกส.เรืองโรจน์สระบุรี 2,196 เกณฑร์าคา  72/2561

12 จา้งเหมา/จา้งอ่ืนๆ 900  - เฉพาะเจาะจง ร้านต๊อกการช่าง 900 ร้านต๊อกการช่าง 900 เกณฑร์าคา  73/2561
13 วสัดุคอมพิวเตอร์ 20,120  - เฉพาะเจาะจง ร้านอุดรไอที 20,120 ร้านอุดรไอที 20,120 เกณฑร์าคา  74/2561
14 วสัดุคอมพิวเตอร์ 4,450  - เฉพาะเจาะจง ร้านอุดรไอที 4,450 ร้านอุดรไอที 4,450 เกณฑร์าคา  75/2561

15 วสัดุก่อสร้าง 480  - เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริมงคลโฮมเซ็นฯ 480 หจก.ศิริมงคลโฮมเซ็นฯ 480 เกณฑร์าคา 76/2561

16 วสัดุก่อสร้าง 1,840 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริมงคลโฮมเซ็นฯ 1,840 หจก.ศิริมงคลโฮมเซ็นฯ 1,840 เกณฑร์าคา   77/2561

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  ตุลาคม  2561
โรงพยาบาลเจริญศิลป์  วนัท่ี  9  พฤศจิกายน  2561



17 วสัดุส านกังาน 6000 เฉพาะเจาะจง หจก.เฒ่าการไฟฟ้า 6,000 หจก.เฒ่าการไฟฟ้า 6,000 6,000 เกณฑร์าคา  78/2561

วงเงินท่ี ราคา ราคาท่ีตกลง เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ี

ล าดบั งานท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง จดัซ้ือหรือ กลาง วิธีจดัซ้ือ/จา้ง ช่ือผูเ้สนอราคา/และราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก ซ้ือ/จา้ง โดยสรุป ของสญัญา

ท่ี จดัจา้ง บาท หรือขอ้ตกลง

บาท ในการจดัซ้ือ/จา้ง

18 จา้งซ่อม/จา้งอ่ืนๆ 32,750 เฉพาะเจาะจง ว.สือสาร 32,750 ว.สือสาร 32,750 เกณฑร์าคา  21/2561

19 จา้งซ่อมครุถณัฑส์ านกังาน 2,800 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญกิจแอร์2,800 ร้านเจริญิจแอร์ 2,800 เกณฑร์าคา  79/2561

20 จา้งเหมาท าลายขยะติดเช้ือ 1,320 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี1,320 หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี 1,320 เกณฑร์าคา  80/2561

21 ครุภณัฑก์ารแพทย์ 35,000 เฉพาะเจาะจง ธนภทัรการแพทย ์35,000 ธนภทัรการแพทย์ 35,000 เกณฑร์าคา 23/2561
22 จา้งซ่อมครุภญัฑส์ านกังาน 12,058.90 เฉพาะเจาะจง บ.น าวิวฒัน์การช่างฯจ ากดั12,058.90 บ.น าวิวฒัน์การช่างฯ 12,058.90 เกณฑร์าคา  44/2561

23 วสัดุก่อสร้าง 5,155 เฉพาะเจาะจง ช.วิศวกรรม 5,155 ช.วิศวกรรม 5,155 เกณฑร์าคา 81/2561

24 จา้งเหมาท าลายขยะติดเช้ือ 1,380 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี1,380 หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี 1,380 เกณฑร์าคา  82/2561

25 ครุภณัฑก์ารแพทย์ 65,000 เฉพาะเจาะจง บ.บีเวิลด์ เมดิคอล จ ากดั 65,000 บ.บีเวิลด์ เมดิคอล จ ากดั 65,000 เกณฑร์าคา  67/2561

26 วสัดุเช้ือเพลิง(แก๊ส) 1,260 เฉพาะเจาะจง สหภณัฑแ์ก๊ส 1,260 สหภณัฑแ์ก๊ส 1,260 เกณฑร์าคา 47/2561

27 วสัดุยานพาหนะแลขนส่ง 1,636.03 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยตา้เบสทฯ์จ ากดั 1,636.03 บ.โตโยตา้เบสทฯ์จ ากดั 1,636.03 เกณฑร์าคา 83/2561
28 วสัดุยานพาหนะแลขนส่ง 2,256.03 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยตา้เบสทฯ์จ ากดั 2,255.03 บ.โตโยตา้เบสทฯ์จ ากดั 2,256.03 เกณฑร์าคา 84/2561

29 จา้งเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายฯ 5,300 เฉพาะเจาะจง หจก. สกลนครเซอร์วิสโอเอ 5,300 หจก.สกลนครเซอร์วิสโอเอ 5,300 เกณฑร์าคา 65/2561

(ลงช่ือ).....สุทธิวรณ์     ค  าโสภา.....หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี

                       (นายสุทธิวรณ์    ค  าโสภา)


