
ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ขอ
หรือจัดจ้ำง (บำท) และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ซ้ือหรือจ้ำง ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 วัสดุไฟฟำ้ 4,000.00 4,000.00 เฉพำะเจำะจง มิตรสมัย 4,000.00 รำคำต่ ำสุด สห0032.301/446 ลว.3 ธ.ค.63
2 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ (หอ้งพกแพทย์)           428.00           428.00 เฉพำะเจำะจง เอนกแอร์ สิงหบ์รีุ                        428.00 รำคำต่ ำสุด สห0032.301/454 ลว.4 ธ.ค.63
3 ซ่อมรถยนต์ ทะเบยีน นข 1566        2,430.00        2,430.00 เฉพำะเจำะจง ไพศำลยนต์                     2,430.00 รำคำต่ ำสุด สห0032.301/493 ลว.21 ธ.ค.63
4 ซ่อมรถทะเบยีน กค 4306        1,680.00        1,680.00 เฉพำะเจำะจง นำยธำรินทร์ ดอกบวั (ช่ำงโบต๊)                     1,680.00 รำคำต่ ำสุด สห0032.301/468 ลว.8 ธ.ค.63
5 จ้ำงเหมำซ่อมแซมแฟลตเจ้ำหน้ำที่        5,000.00        5,000.00 เฉพำะเจำะจง อัญญำ เมืองศิริ                     5,000.00 รำคำต่ ำสุด สห0032.301/441 ลว.3 ธ.ค.64
6 จ้ำงเหมำปรับปรุงโรงอำหำร      87,900.00      87,900.00 เฉพำะเจำะจง อัญญำ เมืองศิริ                   87,900.00 รำคำต่ ำสุด สห0032.301/417 ลว.1 ธ.ค.63
7 จ้ำงเหมำเปล่ียนกระเบื้องมุงหลังคำ      21,600.00      21,600.00 เฉพำะเจำะจง วันชัย ปล่ังมะณี                   21,600.00 รำคำต่ ำสุด สห0032.301/416 ลว.1 ธ.ค.63
8 จ้ำงเหมำปรับพื้นหลังคำอำคำรผู้ปว่ยใน    133,850.00    133,850.00 เฉพำะเจำะจง จีรนันท ์เสือพงษ์                 133,850.00 รำคำต่ ำสุด สห0032.301/457 ลว.4 ธ.ค.64
9 ค่ำเช่ำ Figate เดือน มกรำคม 64        3,500.00        3,500.00 เฉพำะเจำะจง เอเค เทอร์เรส                     3,500.00 รำคำต่ ำสุด สห0032.301/548 ลว.30 ธ.ค.63

10 จ้ำงก ำจัดขยะเดือน มกรำคม 64        7,460.00        7,460.00 เฉพำะเจำะจง ส เรืองโรจน์                     7,460.00 รำคำต่ ำสุด สห0032.301/543 ลว.30 ธ.ค.63
11 จ้ำงท ำอำหำรเดือนมกรำคม 64      24,495.00      24,495.00 เฉพำะเจำะจง สมศักด์ิ โภชนำ                   24,495.00 รำคำต่ ำสุด สห0032.301/542 ลว.30 ธ.ค.63
12 วัสดุไฟฟำ้        4,000.00        4,000.00 เฉพำะเจำะจง มิตรสมัย                     4,000.00 รำคำต่ ำสุด สห0032.301/446  ลว.3 ธ.ค.63
13 วัสดุไฟฟำ้           755.00           755.00 เฉพำะเจำะจง มิตรสมัย                        755.00 รำคำต่ ำสุด สห0032.301/446  ลว.3 ธ.ค.63
14 วัสดุส ำนักงำน      26,964.00      26,964.00 เฉพำะเจำะจง สมำร์ท เลเซอร์ ปร้ินท์                   26,964.00 รำคำต่ ำสุด สห0032.301/442  ลว.3 ธ.ค.63
15 วัสดุงำนบำ้นงำนครัว      18,400.00      18,400.00 เฉพำะเจำะจง คลีนโปรดักส์                   18,400.00 รำคำต่ ำสุด สห0032.301/444  ลว.3 ธ.ค.63
16 วัสดุงำนบำ้นงำนครัว      19,960.00      19,960.00 เฉพำะเจำะจง คลีนโปรดักส์                   19,960.00 รำคำต่ ำสุด สห0032.301/490  ลว.21 ธ.ค.63
17 วัสดุงำนบำ้นงำนครัว      25,000.00      25,000.00 เฉพำะเจำะจง มหำศำล                   25,000.00 รำคำต่ ำสุด สห0032.301/452  ลว.4 ธ.ค.63
18 วัสดุงำนบำ้นงำนครัว 4,992.00 4,992.00 เฉพำะเจำะจง กฤตยำ รัตตัญญู 4,992.00 รำคำต่ ำสุด สห0032.301/518  ลว.24 ธ.ค.63
19 วัสดุกำรแพทย์ (สติกเกอร์ม้วนยำ) 22,000.00 22,000.00 เฉพำะเจำะจง โมเดิร์นปร้ินเทค 22,000.00 รำคำต่ ำสุด สห0032.301/509  ลว.23 ธ.ค.63
20 ค่ำโทรศัพท ์AIS เดือนพฤศจิกำยน 2563 4,796.42 4,796.42 เฉพำะเจำะจง แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 4,796.42 รำคำต่ ำสุด สห0032.301/451 ลว.4 ธ.ค.63
21 ค่ำไฟฟำ้ พฤศจิกำยน 2563 111,485.00 111,485.00 เฉพำะเจำะจง กำรไฟฟำ้ อ.พรหมบรีุ 111,485.00 รำคำต่ ำสุด สห0032.301/437 ลว.3 ธ.ค.63
22 ค่ำโทรศัพท ์AIS เดือนธ.ค. 2563 บริหำร2 1,146.32 1,146.32 เฉพำะเจำะจง แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 1,146.32 รำคำต่ ำสุด สห0032.301/496 ลว.22 ธ.ค.63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
ชือ่หน่วยงาน   โรงพยาบาลพรหมบรุี

วันที่   1 - 31  ธันวาคม  2563


