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

(บำท) ซ้ือหรือจ้ำง ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 วัสดุงำนบำ้นงำนครัว   28,375.00 28,375.00 เฉพำะเจำะจง มหำศำล              28,375.00 รำคำต่ ำสุด สห0032.301/7 ลว. 2 ต.ค.63
2 วัสดุงำนบำ้นงำนครัว     4,792.00 4,792.00 เฉพำะเจำะจง กฤตยำ รัตตัญญู                4,792.00 รำคำต่ ำสุด สห0032.301/54 ลว. 9 ต.ค.63
3 วัสดุก่อสร้ำง   10,198.46 10,198.46 เฉพำะเจำะจง สยำมโกลบอลเฮ้ำส์              10,198.46 รำคำต่ ำสุด สห0032.301/29 ลว. 6 ต.ค. 63
4 วัสดุคอมพวิเตอร์     8,830.00 8,830.00 เฉพำะเจำะจง ยูนิต้ี ไอท ีซิสเต็ม                8,830.00 รำคำต่ ำสุด สห0032.301/140 ลว. 14 ต.ค. 63
5 วัสดุส ำนักงำน   27,528.00 27,528.00 เฉพำะเจำะจง คลังวิทยำศึกษำ              27,528.00 รำคำต่ ำสุด สห0032.301/142 ลว. 14 ต.ค. 63
6 วัสดุไฟฟำ้     1,078.00 1,078.00 เฉพำะเจำะจง ทวีวัฒนำ                1,078.00 รำคำต่ ำสุด สห0032.301/177 ลว. 22 ต.ค. 63
7 วัสดุส ำนักงำน     3,000.00 3,000.00 เฉพำะเจำะจง ไปรษณีย์ไทย                3,000.00 รำคำต่ ำสุด สห0032.301/203 ลว. 28 ต.ค.63
8 วัสดุกำรแพทย์ (กระดำษEKG) 3,500.00    3,500.00    เฉพำะเจำะจง แอม เบส พลัส 3,500.00               รำคำต่ ำสุด สห0032.301/207 ลว. 28 ต.ค. 63
9 ค่ำไฟฟำ้ กันยำยน 2563 ########## ######### เฉพำะเจำะจง กำรไฟฟำ้ อ.พรหมบรีุ 141,185.00           รำคำต่ ำสุด สห0032.301/5 ลว. 2 ต.ค.63

10 ค่ำโทรศัพท ์TOT เดือนกันยำยน 2563        107.00 107.00       เฉพำะเจำะจง ทโีอที 107.00                  รำคำต่ ำสุด สห0032.301/179 ลว. 22 ต.ค.63
11 เอนกแอร์ สิงหบ์รีุ     3,638.00 3,638.00    เฉพำะเจำะจง จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 3,638.00               รำคำต่ ำสุด สห0032.301/175 ลว. 22 ต.ค.63
12 วัสดุไฟฟำ้     1,800.00 1,800.00 เฉพำะเจำะจง มิตรสมัย 1,800.00 รำคำต่ ำสุด สห0032.301/237 ลว. 2 พ.ย.63
13 วัสดุไฟฟำ้        528.00 528.00 เฉพำะเจำะจง ซีทลู ฮำร์ดแวร์ 528.00 รำคำต่ ำสุด สห0032.301/247 ลว. 4 พ.ย.63
14 วัสดุส ำนักงำน     7,704.00 7,704.00 เฉพำะเจำะจง สมำร์ท เลเซอร์ ปร้ินท์ 7,704.00 รำคำต่ ำสุด สห0032.301/253 ลว. 5 พ.ย. 63
15 ค่ำไฟฟำ้ ตุลำคม 2563 ########## ######### เฉพำะเจำะจง กำรไฟฟำ้ อ.พรหมบรีุ 115,307.78           รำคำต่ ำสุด สห0032.301/236 ลว. 2 พ.ย.63
16 ค่ำโทรศัพท ์AIS เดือนตุลำคม 2563     5,309.78 5,309.78    เฉพำะเจำะจง แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 5,309.78               รำคำต่ ำสุด สห0032.301/255 ลว. 5 พ.ย.63
17 ค่ำโทรศัพท ์AIS เดือนพฤศจิกำยน 2563     1,146.32 1,146.32    เฉพำะเจำะจง แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 1,146.32               รำคำต่ ำสุด สห0032.301/23 ลว. 19 พ.ย. 63
18 ค่ำโทรศัพท ์TOT เดือนตุลำคม 2563        107.00 107.00       เฉพำะเจำะจง ทโีอที 107.00                  รำคำต่ ำสุด สห0032.301/26 ลว. 19 พ.ย. 63
19 โตโยต้ำ สิงหบ์รีุ     2,308.53 2,308.53    เฉพำะเจำะจง ซ่อมรถ ทะเบยีน กง-5923 2,308.53               รำคำต่ ำสุด สห0032.301/309 ลว. 13 พ.ย.63
20 นำยนพดล แปสะอำด     2,200.00 2,200.00    เฉพำะเจำะจง ซ่อมรถซำเล้ง 2,200.00               รำคำต่ ำสุด สห0032.301/256 ลว.5 พ.ย.63
21 เอนกแอร์ สิงหบ์รีุ     3,638.00 3,638.00    เฉพำะเจำะจง จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 3,638.00               รำคำต่ ำสุด สห0032.301/281 ลว. 10 พ.ย.63
22 เอนกแอร์ สิงหบ์รีุ     1,605.00 1,605.00    เฉพำะเจำะจง จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 1,605.00               รำคำต่ ำสุด สห0032.301/258 ลว. 5 พ.ย.63
23 วิคตอร่ี คำร์เซอร์วิส   12,000.00 12,000.00  เฉพำะเจำะจง ซ่อมรถทะเบยีน กง-5923 12,000.00             รำคำต่ ำสุด สห0032.301/311 ลว.13 พ.ย.63
24 วัสดุไฟฟำ้ 4,000.00 4,000.00 เฉพำะเจำะจง มิตรสมัย 4,000.00 รำคำต่ ำสุด สห0032.301/446 ลว.3 ธ.ค.63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
ชือ่หน่วยงาน   โรงพยาบาลพรหมบรุี

วันที่ 1 ตุลาคม  2563 - 31 ธันวาคม 2563


