


ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ขอ
หรือจดัจา้ง (บาท) โดยสรุป สัญญาหรือขอ้ตกลง

(บาท) ในการซ้ือหรือจา้ง
1 วสัดุงานบ้านงานครัว 14,570.00 14,570.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภัย เค เอม็ฯ 14,570.00 บ.รักษาความปลอดภัย เค เอม็ฯ 14,570.00 เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/338 ลว 7 พ.ค. 63
2 วสัดุประปาและกอ่สร้าง 14,035.00 14,035.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. ส.ฮงหลี 14,035.00 หจก. ส.ฮงหลี 14,035.00 เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/439 ลว 7 พ.ค. 63
3 วสัดุส านักงาน 9,600.00 9,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ. อาร์เอก็ซ์ จก. 9,600.00 บ. อาร์เอก็ซ์ จก. 9,600.00 เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/440 ลว 7 พ.ค. 63
4 วสัดุคอมพิวเตอร์ 1,470.00 1,470.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. พี.เอส.บีดอทคอม 1,470.00 หจก. พี.เอส.บีดอทคอม 1,470.00 เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/338 ลว 7 พ.ค. 63
5 วสัดุการเกษตร 570.00 570.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ. ซีทูล์ฮาร์จแว จก. 570.00 บ. ซีทูล์ฮาร์จแว จก. 570.00 เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/444 ลว 7 พ.ค. 63
6 ครุภัณฑ์การแพทย์ 12,000.00 12,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.นิวโปร 12,000.00 หจก.นิวโปร 12,000.00 เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/450 ลว 20 พ.ค. 63
7 วสัดุส านักงานและงานบ้านงานครัว 39,704.00 39,704.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ. คลังวทิยาศึกษา จก. 39,704.00 บ. คลังวทิยาศึกษา จก. 39,704.00 เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/496 ลว 20 พ.ค. 63
8 วสัดุคอมพิวเตอร์ 1,530.00 1,530.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. พี.เอส.บีดอทคอม 1,530.00 หจก. พี.เอส.บีดอทคอม 1,530.00 เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/501 ลว 20 พ.ค. 63
9 วสัดุงานบ้านงานครัว 11,200.00 11,200.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ. จรินเฟอร์นิเจอร์ฯ จก. 11,200.00 บ. จรินเฟอร์นิเจอร์ฯ จก. 11,200.00 เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/504 ลว 20 พ.ค. 63

10 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 31,915.00 31,915.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านมติรสมยั 1,200.00 ร้านมติรสมยั 1,200.00 เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/508 ลว 20 พ.ค. 63
11 จา้งปรับปรุงห้องอบแกส๊ 31,700.00  31,700.00  วธิเีฉพาะเจาะจง นายอานนท์  แซ่ห่าน 31,700.00  นายอานนท์  แซ่ห่าน 31,700.00  เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/416 ลว 1 พ.ค. 63
12 จา้งซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 500.00       500.00       วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ที.แอร์เซอร์วสิ 500.00       ร้าน เอ.ที.แอร์เซอร์วสิ 500.00      เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/419 ลว 1 พ.ค. 63
13 จา้งซ่อมซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะ กง 3378 สห150.00       150.00       วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอยู่ยนืการยาง 150.00       ร้านอยู่ยนืการยาง 150.00      เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/422 ลว 1 พ.ค. 63
14 จา้งจดัท าสติกเกอร์ไดคัทวงกลม 750.00       750.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บ. สิงห์บุรีกนัสาด แอนด์ องิค์เจท็ จ ากดั 750.00       บ. สิงห์บุรีกนัสาด แอนด์ องิค์เจท็ จ ากดั750.00      เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/423 ลว 5 พ.ค. 63
15 จา้งซ่อมแซมบ ารังรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 3,424.00    3,424.00    วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านประกติิแอร์ 3,424.00    ร้านประกติิแอร์ 3,424.00    เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/445 ลว 8 พ.ค. 63
16 จา้งซ่อมแซมบ ารังรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 11,609.50  11,609.50  วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านประกติิแอร์ 11,609.50  ร้านประกติิแอร์ 11,609.50  เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/446 ลว 8 พ.ค. 63
17 จา้งซ่อมแซมฝ้าเพดานคลังยา 7,700.00    7,700.00    วธิเีฉพาะเจาะจง นายอานนท์  แซ่ห่าน 7,700.00    นายอานนท์  แซ่ห่าน 7,700.00    เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/448 ลว 8 พ.ค. 63
18 จา้งจดัท ารถเขน็ตู้ยา 2,600.00    2,600.00    วธิเีฉพาะเจาะจง นายประกติ  ดิษเทวา 2,600.00    นายประกติ  ดิษเทวา 2,600.00    เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/456 ลว 8 พ.ค. 63
19 จา้งซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองซักผ้า 5,296.50    5,296.50    วธิเีฉพาะเจาะจง บ. จเีนียส พาร์ส (2014) จ ากดั 5,296.50    บ. จเีนียส พาร์ส (2014) จ ากดั 5,296.50    เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/462 ลว 21 พ.ค. 63
20 จา้งปรับปรุงประตูห้องซักฟอก 5,000.00    5,000.00    วธิเีฉพาะเจาะจง นายอานนท์  แซ่ห่าน 5,000.00    นายอานนท์  แซ่ห่าน 5,000.00    เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/466 ลว 21 พ.ค. 63
21 จา้งซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 7,918.00    7,918.00    วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านประกติิแอร์ 7,918.00    ร้านประกติิแอร์ 7,918.00    เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/467 ลว 21 พ.ค. 63
22 จา้งเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศตัวใน 5,671.00    5,671.00    วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านประกติิแอร์ 5,671.00    ร้านประกติิแอร์ 5,671.00    เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/468 ลว 21 พ.ค. 63
23 จา้งจดัท าสติกเกอร์ไดคัทวงกลม 1,500.00    1,500.00    วธิเีฉพาะเจาะจง บ. สิงห์บุรีกนัสาด แอนด์ องิค์เจท็ จ ากดั1,500.00    บ. สิงห์บุรีกนัสาด แอนด์ องิค์เจท็ จ ากดั1,500.00    เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/469 ลว 21 พ.ค. 63
24 จา้งจดัท าไวนิลรายนามผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าชา้ง400.00       400.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บ. สิงห์บุรีกนัสาด แอนด์ องิค์เจท็ จ ากดั 400.00       บ. สิงห์บุรีกนัสาด แอนด์ องิค์เจท็ จ ากดั400.00      เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/471 ลว 21 พ.ค. 63
25 จา้งใส่กรอบไวนิลรายนามผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าชา้ว600.00       600.00       วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกรอบศิลป์ 600.00       ร้านกรอบศิลป์ 600.00      เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/472 ลว 21 พ.ค. 63
26 จา้งซ่อมแซมเคร่ืองฉายแสง 2,232.00    2,232.00    วธิเีฉพาะเจาะจง บ. นูเด้นท์ จ ากดั 2,232.00    บ. นูเด้นท์ จ ากดั 2,232.00    เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/475 ลว 25 พ.ค. 63
27 จา้งซ่อมแซมฝ้าเพดานโรงครัว 15,000.00  15,000.00  วธิเีฉพาะเจาะจง นายอานนท์  แซ่ห่าน 15,000.00  นายอานนท์  แซ่ห่าน 15,000.00  เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/480 ลว 29 พ.ค. 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน
ชื่อหน่วยงาน   โรงพยาบาลท่าชา้ง 
วนัที่  1  - 31  พฤษภาคม  2563

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง



ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ขอ
หรือจดัจา้ง (บาท) โดยสรุป สัญญาหรือขอ้ตกลง

(บาท) ในการซ้ือหรือจา้ง
1 วสัดุส านักงาน 325.00 325.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเทียนเจริญ 325.00 ร้านเทียนเจริญ 325.00 เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/517 ลว 7 ม.ิย. 63
2 วสัดุคอมพิวเตอร์ 14,970.00 14,970.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน เอเคปร้ินฯ 14,970.00 ร้าน เอเคปร้ินฯ 14,970.00 เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/541 ลว 18 ม.ิย. 63
3 วสัดุประปาและกอ่สร้าง 5,930.00 5,930.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ส.ฮงหลี 5,930.00 หจก.ส.ฮงหลี 5,930.00 เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/542 ลว 18 ม.ิย. 63
4 จา้งปรับปรุงบ้านพักขา้ราชการหลังที่ 1 5,800.00    5,800.00    วธิเีฉพาะเจาะจง นายศิริ  สุขเจริญ 5,800.00    นายศิริ  สุขเจริญ 5,800.00    เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/501 ลว 9 ม.ิย. 63
5 จา้งเปล่ียนกลอนประตูห้องแพทยแ์ผนไทย 500.00       500.00       วธิเีฉพาะเจาะจง นายศุภฤกษ์  โชคธนธรณ์ 500.00       นายศุภฤกษ์  โชคธนธรณ์ 500.00      เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/503 ลว 9 ม.ิย. 63
6 จา้งยา้ยเคร่ืองปรับอากาศห้องชนัสูตรโรค 4,000.00    4,000.00    วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านประกติิแอร์ 4,000.00    ร้านประกติิแอร์ 4,000.00    เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/518 ลว 24 ม.ิย. 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน
ชื่อหน่วยงาน   โรงพยาบาลท่าชา้ง 
วนัที่  1  - 30   มถินุายน  2563

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง


