
วงเงินท่ี ราคา ราคาท่ีตกลง เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ี

ล ำดบั งานท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง จดัซ้ือหรือ กลำง วิธีจดัซ้ือ/จา้ง ช่ือผูเ้สนอราคา/และราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรับการคดัเลือก ซ้ือ/จา้ง โดยสรุป ของสัญญา

ท่ี จดัจำ้ง บำท หรือขอ้ตกลง

บำท ในการจดัซ้ือ/จา้ง

1 วสัดุงานบา้นงานครัว 5,980  - เฉพาะเจาะจง ร้านเจบี ไฮเทคเซ็นเตอร์ 5,980 ร้านเจบี ไฮเทคเซ็นเตอร์ 5,980 เกณฑร์ำคำ 167/2562

2 วสัดุส านกังาน 1,400  - เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองการพิมพ ์1,400 ร้านรุ่งเรืองการพิมพ์ 1,400 เกณฑร์ำคำ 224/2562

3 ครุภณัฑส์ านกังาน 12,935  - เฉพาะเจาะจง บริษทั ดูโฮม จ ากดั(มหาชน)12,935 บริษทั ดูโฮม จ ากดั(มหาชน) 12,935 เกณฑร์ำคำ 140/2562

4 วสัดุเช้ือเพลิง (แก๊ส) 1,260  - เฉพาะเจาะจง สหภณัฑแ์ก๊ส 1,260 สหภณัฑแ์ก๊ส 1,260 เกณฑร์ำคำ 222/2562

5 วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,020  - เฉพาะเจาะจง หจก.เฒ่าการไฟฟ้า 5,020 หจก.เฒ่าการไฟฟ้า 5,020 เกณฑร์ำคำ 169/2562

6 แสงดาวประดบัยนต์ 800  - เฉพาะเจาะจง แสงดาวประดบัยนต ์800 แสงดาวประดบัยนต์ 800 เกณฑร์ำคำ 172/2562

7 จา้งเหมาท าลายขยะติดเช้ือ 3,300  - เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี 3,300 หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี 3,300 เกณฑร์ำคำ 170/2562

8 วสัดุก่อสร้าง 4,800  - เฉพาะเจาะจง วสัดุก่อสร้าง 4,800 วสัดุก่อสร้าง 4,800 เกณฑร์ำคำ 158/2562

9 วสัดุก่อสร้าง 7,616  - เฉพาะเจาะจง วสัดุก่อสร้าง 7,616 วสัดุก่อสร้าง 7,616 เกณฑร์ำคำ 159/2562

10 วสัดุก่อสร้าง 5,327  - เฉพาะเจาะจง วสัดุก่อสร้าง 5,327 วสัดุก่อสร้าง 5,327 เกณฑร์ำคำ 160/2562

11 วสัดุก่อสร้าง 5,480  - เฉพาะเจาะจง วสัดุก่อสร้าง 5,480 วสัดุก่อสร้าง 5,480 เกณฑร์ำคำ 161/2562

12 ร้านจีบีเอ็นคอมพิวเตอร์ 24,600  - เฉพาะเจาะจง ร้านจีบีเอ็นคอมพิวเตอร์24,600 ร้านจีบีเอ็นคอมพิวเตอร์ 24,600 เกณฑร์ำคำ 171/2562

13 แสงดาวประดบัยนต์ 6,360 เฉพาะเจาะจง แสงดาวประดบัยนต ์6,360 แสงดาวประดบัยนต ์ 6,360 เกณฑร์ำคำ 172/2562

14 หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี 1,116  - เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี1,116 หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี 1,116 เกณฑร์ำคำ 176/2562

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน   มกราคม  พ.ศ.2562
หน่วยงาน  โรงพยาบาลเจริญศิลป์   วนัท่ี  5  กุมภาพนัธ์  2562



วงเงินท่ี ราคา เลขท่ีและวนัท่ี

จดัซ้ือหรือ กลำง วิธีจดัซ้ือ/จา้ง ของสัญญา

จดัจำ้ง บำท หรือขอ้ตกลง

บำท ในการจดัซ้ือ/จา้ง

15 วสัดุส านกังาน 6,000  - เฉพาะเจาะจง หจก.เอส จี เอสด้ิง 6,000 หจก.เอส จี เอสด้ิง 6,000 เกณฑร์ำคำ 225/2561

16 วสัดุงานบา้นางานครัว 54,000  - เฉพาะเจาะจง หจก.เอส จี เอสด้ิง 54,000 หจก.เอส จี เอสด้ิง 54,000 เกณฑร์ำคำ 226/2562

17 จา้งเหมาป้ายไวนิล 4,130  - เฉพาะเจาะจง  ร้านBest copy 4,130  ร้านBest copy 4,130 เกณฑร์ำคำ 222/2562

18 ครุภณัฑส์ านกังาน 20,506  - เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮมจ ากดั(มหาชน) 20,506 บ.ดูโฮมจ ากดั(มหาชน) อุดรธานี 20,506 เกณฑร์ำคำ 147/2562

19 ครุภณัฑส์ านกังาน 899  - เฉพาะเจาะจง บริษทั เพาเวอร์บายจ ากดั899 บริษทั เพาเวอร์บายจ ากดั 899 เกณฑร์ำคำ 173/2562

20 จา้งซ่อมครุภณัฑก์ารแพทย์ 8,919.50  - เฉพาะเจาะจง บ.น าวิวฒัน์การช่าง(1992) 8,919.50 บ.น าวิวฒัน์การช่าง(1992) 8,919.50 เกณฑร์ำคำ 165/2562

21 จา้งเหมาท าลายขยะติดเช้ือ 2,028  - เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี2,028 หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี 2,028 เกณฑร์ำคำ 174/2562

22 วสัดุส านกังาน 2,100  - เฉพาะเจาะจง ร้านสวา่งกรอบรูป 2,100 ร้านสวา่งกรอบรูป 2,100 เกณฑร์ำคำ 178/2562

23 วสัดุส านกังาน 1,246  - เฉพาะเจาะจง บ. ออฟฟีช คลบั (ไทย) จ ากดั1,246 บ. ออฟฟีช คลบั (ไทย) จ ากดั 1,246 เกณฑร์ำคำ 179/2562

24 วสัดุก่อสร้าง 5,480  - เฉพาะเจาะจง วสัดุก่อสร้าง 5,480 วสัดุก่อสร้าง 5,480 เกณฑร์ำคำ 161/2562

25 วสัดุคอมพิเตอร์ 15,200 - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ บีเอ็น คอมพิวเตอร์ 15,200 ร้านเจ บีเอ็น คอมพิวเตอร์ 15,200 เกณฑร์ำคำ 164/2562

26 จา้งเหมาท าลายขยะติดเช้ือ 1,140 - เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี 1,140 หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี 1,140 เกณฑร์ำคำ 167/2562

27 วสัดุงานบา้นางานครัว 1,020 - เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุวรรณ น ้าด่ืม 1,020 ร้านแสนสุวรรณ น ้าด่ืม 1,020 เกณฑร์ำคำ 172/2562

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

                       (นายสุทธิวรณ์    ค  าโสภา)

เหตุผลท่ีคดัเลือก
โดยสรุป

ล าดบั
ท่ี

งานท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง ช่ือผูเ้สนอราคา/และราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรับการคดัเลือก
ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ/จา้ง


